
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL N° 1.313/2005, de 28 de outubro de 2005.
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Altera dispositivos da Lei Municipal
n° 333/2000, de 19 de abril de 2000,
que institui o Regime Juríc;iicoEsta-
tutário dos servidores públicos
municípais, dá outras provídências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Os dispositivos a seguir, da Lei Municipal nO333/2000, de 19 de

abril de 2000, que institui o Regime Jurídico Estatutário dós servidores públicos munici-
pais, passam a viger com a seguinte redação:

"Art. 118. À servidora gestante será concedida licença durante o período
de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, compreendidos entre 28 (vinte e oito) dias
antes e 91 (noventa e um) dias após o parto, com percepção de seu salário de contri-
buições para fins previdenciários, nos termos da legislação previdenciária pertinente.

~ 1° O período inicial para gozo da licença poderá ser postecipado,
mediante a apresentação, pela servidora, de atestado médico que comprove sua capa-
cidade laborativa.

~ 2° Ocorrendo nascimento prematuro imprevisto, o período de 120
(cento e vinte) dias de percepção do vencimento será contado a partir da data do parto .

~ 3° Ocorrendo aborto não criminoso ou o falecimento do nascido
durante ou imediatamente após o parto, a percepção do vencimento fica limitada a um
período de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data do aborto ou do início da
licença, conforme o caso.

~ 4° Não será concedida licença gestante fora dos prazos ou hipóte-
ses previstas neste artigo e seus ~~." (NR)

"Art. 120. Nos termos da legislação previdenciária pertinente, será conce-
dida licença de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com percepção de salário de
contribuição para fins previdenciários, à servidora pública que adotar ou obtiver guarda
judicial para fins de adoção de criança com idade:

I - até 1 (um) ano completo, por 120 (cento e vinte) dias;

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"
(Lei Municipal n° 1. I80/2004. de 13 de outubro de 2004)

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO3 I/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

2

11 - a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos completos, por 60 (sessen-
ta) dias; ou

111 - a partir de 4 (quatro) anos até completar 8 (oito) anos, por 30 (trinta)
dias.

S 10 A licença será devida à servidora independentemente de a mãe
biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança.

S 2° A licença não será devida quando o termo de guarda não conti-
ver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou
companheiro.

9 3° Para a concessão da licença é indispensável a apresentação
de documentação hábil em que conste da nova certidão de nascimento da criança, ou
do termo de guarda, o nome da servidora adotante ou guardiã, bem como, deste últi-
mo, tratar-se de guarda para fins de adoção." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,

aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2005.

Registre-se e Publique-se.

TâNIO
de Administração
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