LEI MUNICIPAL N.º 2.400/2009
ALTERA A REDAÇÃO DO CAPUT DO
ART. 123 DA LEI N° 1181/93
CONCEDENDO A LICENÇA GESTANTE
DE (180) CENTO E OITENTA DIAS.
SERGIO DRUMM, Prefeito Municipal de Crissiumal, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores,
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.º - Fica alterada a redação do caput do art. 123 da Lei
Municipal n.º 1181/93, para concessão da Licença Gestante de 180 dias, que
passa a ter a seguinte redação:
Art. 123 – Será concedida, mediante laudo médico, licença à
servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da
remuneração, exceto FG (Função Gratificada).
§ - 1º A licença poderá ter inicio no primeiro dia do nono
mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
§ - 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá inicio
a partir do parto.
§ - 3º No caso de natimorto, decorridos trinta (30) dias do
evento, a servidora será submetida a exame medico e, se julgada apta,
reassumirá o exercício.
§ - 4º No caso de aborto não criminoso, atestado por médico
oficial, a servidora terá direito a trinta (30) dias de repouso remunerado.
§ - 5º A prorrogação será garantida, na mesma proporção,
também à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança.
§ - 6º No período de prorrogação da licença gestante de
que trata esta Lei, a servidora não poderá exercer qualquer atividade remunerada
e a criança não poderá ser mantida em creches ou outra organização similar.
Art. 2º - Permanecem inalteradas e em vigor as demais
disposições contidas na Lei Municipal n.º 1.181/93, bem como as demais
alterações posteriores aqui não mencionadas.
Art. 3.º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro
de 2010.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CISSIU-MAL,
Estado do Rio Grande do Sul, aos 20 dias do mês de Outubro de 2009.
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