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

LEI MUNICIPAL Nó 1.345/2005, de 19 de dezembro de 2005.

Altera dispositivos e acrescenta
artigo na Lei Municipal nO
333/2000, de 19 de abril de 2000,
que institui o Regime Jurídico
Estatutário dos servidores
públicos municipais, e dá outras
providências.

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

promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° O artigo 117 da Lei Municipal nO333/2000, de 19 de abril de 2000,

que institui o Regime Jurídico Estatutário dos servidores públicos municipais, passa a
viger acrescido do inciso X e com alteração da redação de seu ~ 1°, conforme segue:

"Art. 117 .
.....................................................................................................................

x - para acompanhamento de filho ou menor sob sua guarda
judicial, tutela ou curatelà, portador de deficiência física,
sensorial e/ou mental.

~ 1° O servidor não poderá permanecer em licença da mesma
espécie por período superior a vinte e quatro meses, exceção das hipóteses dos
incisos IV, V, VI, VII e X.

................................................................................................... " (NR)
Art. 2° Fica acrescida ao Capítulo XI, da Lei Municipal n° 333/2000, a

Seção XI, com a seguinte redação:
" Seção XI - Da Licença Especial
Art. 140A Será concedida licença especial, aos servidores públicos que

possuam filhos ou menores sob sua guarda judicial, tutela ou curatela, portadores de
deficiência física, sensorial elou mental que necessitem de atenção permanente e
tratamento educacional, fisioterápico e/ou terapêutico em instituição especializada e
que tenham carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, por um período não
superior a 1 (um) turno da jornada do dia correspondente ao tratamento, sem prejuízo
de sua remuneração.

~ 1° A licença especial, referida no caput, para que seja deferida
dependerá de:

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)

I - requerimento escrito do interessado à autoridade superior do
órgão a que estiver vinculado;
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. 11- o requerimento esteja instruído com certidão de nascimento ou
termo de guarda judicial, tutela ou curatela e atestado médico
de que o filho ou menor necessite de atenção permanente e
que se encontra em tratamento educacional, fisioterápico elou
terapêutico em instituição especializada, necessitando da
assistência direta do servidor público.

9 2° O requerimento referido no inciso I, do 9 1° deste artigo, deverá
ser submetido à apreciação do Serviço de Assistência Social do Município para parecer
e, após, encaminhado ao IPASEM ou junta médica do Município, para emissão de
laudo conclusivo, como condição de deferimento do pedido.

9 3° Quando os pais ou responsáveis do portador de deficiência
física, sensorial elou mental forem ambos servidores públicos do Município, somente

n. um deles poderá fazer uso da licença em cada período requerido.
9 4° A licença de que trata o caput será concedida pelo prazo

máximo de 6 (seis) meses, podendo ser renovada, sucessivamente, por iguais
períodos, observado sempre o procedimento de que tratam os 99 1° e 2° deste artigo.

9 5° A licença concedida na forma do caput e seus 99 deste artigo é
extensiva aos servidores públicos regidos pela Lei Municipal nO28/53, de 4 de abril de
1953." (AC)

Art. 3° O inciso VII do artigo 146 da Lei Municipal nO333/2000, passa
a viger acrescido da alínea c), conforme segue:

li Art. 146 .
.......................................................................................................................

VII- .......................................................................................................
c) para acompanhamento de filho ou menor sob sua guarda

judicial, tutela ou curatela, portador de deficiência física,
sensorial elou mental; (AC)

".....................................................................................................................
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,

aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2005.

Registre-se e Publique-se.

ANTÔNIO
de Administração

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"
(Lei Municipal nO1.180/2004, de 13 de outubro de 2004)

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO31/98, de 19 de maio de 1998)


