ESTADO DE RORAIMA

cÂMARA MUNICIPAL DE CARAGARAI
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LEI N' 62812017.

DISPOE
PRORRO

SOBRE

GAçÃo NO AMBtro

DE CARACARAI, O PRAZO DE
LtcENçA PARTENTDADE DOS

SERY'DORES PUBLICOS
MUNICIPAIS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCíAS,

DO
PREFEITA DO MUNIC|PIO DE CARACARAí'RR, MARIA
NO USO dC SUAS
PERPETUO SOCORRO DE LIMA GUERRA AZEVEDO
Sanciono a
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu

A

atribuiçÕes

seguinte Lei MuniciPal:

Art. 1o - Fica prorrogado por 15 (quinze) dias a duração da

Licença

Federal, totalizando
Paternidade, prevista no Art. 70, inciso XIX da constituição
câmara de
(vinte) dias destinados aos servidores da prefeitura municipal'

20

vereadores e autarquias municipais'

§

1o

- A prorrogação será garantida ao servidor publico municipal mediante

requerimento.

o servidor terá o mesmo direito previsto
§ 2o - Em caso de adoção de criança
primeiro dia de convívio da
no caput deste artigo e a licença ocorrerá a partir do
criança com a família'
Art.

20

terá
- Durante a prorrogação da licença paternidade o servidor municipal

direito a sua remuneração integral'

que trata esta Lei' o
Art. 3o - Durante a prorrogação da licença paternidade de
não podendo se
servidor deverá dar atenção especial a mãe e a criança,
auàentar do domicilio nem exercer qualquer atividade remunerada'

ESTADO DE RORAIMA

cÂrvranÀ MUNIcIPAL DE cARAcARAI

(
no caput desse
Em caso de descumprimento do disposto
como
direito a prorrogação da licença, bem
o
perderá
publico
servidor
o
artigo,

parágrafo único

-

da resPectiva remuneração'
estatuto do servidor
1 13 da Lei no 24)tg3
Art.
ao
_
acrescentado
Fica
40
Art.
paternidade'
publico municipal o sub-item lX - licença

Art.50-EstaLeientraráemvigornadatadesuapublicação'
em contrário'
Art.6o - Revogam-se as disposiçÕes

(RR), em 14 de novembro de 2017
Gabinete da prefeita de caracaraí
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DE L'MA cuERRA AZEVED.
Prefeita de Caracaraí
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