
Projeto de Lei nº 41/18, que altera a redação 
do§ 3° do art. 171 , acrescenta os§§ 1°, 2º e 
3° ao art. 171-A e o art. 171-E à Lei nº 1574, 
de 07 de maio de 1971 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. (licença 
paternidade). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 137/18 
P. 9.870/ 17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 02 de maio de 2.018. 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 41/ 18, que altera a redação do 
§ 3° do art. 171, acrescenta os parágrafos 1 º, 2º e 3° ao art. 171-A o rt. 171-E à Lei Municipal nº J.574, de 07 de 
maio de 1.971 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

Atenciosas saudações, 

Excelentfssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL 
PI feitura no Expedlente 
da Ses5!~o Ordinárie do 
dia .::.. "::f J_ o .?.J..1.8.. .. ,, 
em. o :J. J º 5 /.J..8... .... 

Anexos: Arts. 171 , 171-A e 17 1-E da Lei Municipal nº 1.574/71, Leis Munic' ais nºs 5.229/04 e 5.724/09 , Decreto 
federal nº 8.737/16 e Jurisprudência de 05/09/17. 



P. 9.870/17 

(~~ 
PREFEITURA MUNICII'ÀL DE BAUR~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PRO.TETO DE LEI Nº 41/18 
Altera a redação do § 3° do art. 
171, acrescenta os parágrafos 1 º, 2° 
e 3° ao art. 171-A e o art. 171-E à 
Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1.971 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5 1 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Altera a redação do§ 3° do art. 17 1 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, que passa a ter a 
seguinte redação: 

"l\rt. 171 ( ... ) 

§ 3º 

( ... ) 

No caso de natimorto ou do falecimento do recém-nascido dentro do período da licença, 
decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, 
julgada apta, reassumirá o exercício." (NR) 

Ficam acrescidos ao art. 171-A da Lei Municipal nº 1.574. de 07 de maio de 1.971 , os parágrafos 1°, 2° e 3º. 
com as seguintes redações: 

"Art. 171 -A 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

( ... ) 

A licença paternidade poderá ser prorrogada por 15 (quinze) dias, mediante requerimento 
do servidor que deverá ser efetuado e protocolado no prazo de até 02 {dois) dias úteis após 
o nascimento ou adoção da criança. 

A prorrogação da licença paternidade iniciar-se-á no dia subsequente ao término da 
licença de que trata o art. 171 -A da Lei Municipal nº 1.574. de 07 de maio de 1.971 . 

Ao servidor que na data da publicação desta lei. estiver no gozo de licença paternidade, 
fará jus, mediante requerimento, à prorrogação de 15 (quinze) dias, contados a partir do 
primeiro dia subsequente ao término da licença an teriormente concedida." (NR) 

Fica acrescido o art. 171 -E ao tex to da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.97 1, com a seguinte 
redação: 

"Art. 171 -E fica estendido aos servidores cm união estável ou legalmente estabelecida, que adotarem 
ou obtiverem guarda judicial, a licença por adoção nos mesmos termos do art. 171-B da 
Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971. 

Parágrafo único. No caso de ambos os adotantes serem servidores, a licença remunerada, prevista no 
"caput" será concedida a apenas um deles, podendo o outro solicitar a extensão da licença 
paternidade." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 



Senhor Presidente, 
Nobres V ercadores, 

~~;~;--m LL.n . 
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PREFEITURA MuN1~iPkt ·nE~~ -~il~Á~u~·íi;%u~-~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
02, maio, 18 

Colocamos à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o presente projeto de lei que altera a Lei Municipal nº 
1.574, de 07 de maio de 1.971, que concede o beneficio de prorrogação de licença paternidade aos servidores municipais, estende 
a licença maternidade aos casais com uniàocstávcl e aos casos de falec imento de lilho recém-nascido. 

O Decreto Federal nº 8.737, de 03 de maio de 2.016. prevê aos servidores públicos federais a prorrogação da 
Licença Paternidade. O beneficio pode ser concedido aos servidores municipais mediante lei que autorize o beneficio. 

Atualmente nos termos da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, art. 61 , é concedido ao servidor, 
pelo nascimento ou adoção de filhos, um afastamento, considerado como de efetivo para todos os fins de 05 (cinco) dias. 

Consta no projeto a concessão da prorrogação da licença paternidade por mais 15 (quinze) dias; inclusão da 
licença adoção aos casais com união cstâvel; prorrogação de licença maternidade a ser concedida no caso de falecimento do bebê, 
consistindo em reivindicação dos servidores municipais e adequando-se re !idade atual. 

O direito ao pagamento de licença adoção aos e ais com união estâvel vem sendo considerado como direito 
de família e concedido pelos tribunais visando a garantia do dircit°/c convivência da criança/adolescente adotada com os pais. 

Destarte pela relevância da matéria, contan1; s com a aprovação do projeto cm questão. 

Atenciosas sauda fJe , 

CLODOALDO 

~ÇO OE PROCEDIMENTOS lEG!S!AliVOS 
Encam. lhar "1""1~'--('.'.•5~ .. •1••• ~ ~ ..,,.., ili"..->\.; '~ '' '9'.d. 
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LEI 5724/09 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS 

DECRETO 4137/84 - LEI 1574/71 

ASSUNTO PG. 

Acumulações remuneradas - Art. 146 a 150 34 

Adicionais por tempo de serviço - Art. 11 O a 113 (Lei 26 
3373/91 - Art. 26) 

Ajuda de custo - Art. 127 31 

Aposentadoria - Art. 195 a 205 45 

Aproveitamento - Art. 29 e 3 O 08 

Atos e termos processuais - Revogada pela Lei 57 
3781/94 

Concessões pecuniárias outras Art. 13 8 a 14 5 33 

Concurso - Art. 14 a 16 03 

Contagem de tempo de serviço - Art. 59 a 68 (férias, 14 
casamento, falecimento) 

Deveres - Revogada pela Lei 3781/94 48 

Deveres e proibições - Revogada pela Lei 3 781/94 48 

Deveres, proibições e responsabilidade - Revogada 48 
pela Lei 3781/94 

Diárias - Art. 124 a 126 
1 

30 
1 



.-

§ único - Considera-se também acidente a agressão sofrida e 
não provocada pelo funcionário, no exercício de suas funções. 

Artigo 168 - A licença prevista no artigo anterior não poderá 
exceder a 24 (vinte e quatro) meses (redação dada pelo artigo 
1 ºda Lei 2117/78). 
§ único - No caso de acidente, verificada a incapacidade total 
para qualquer função pública, será desde logo concedida 
aposentadoria ao funcionário. 

Artigo 169 - A comprovação do acidente, indispensável para a 
concessão da licença será feita em processo, que deverá 
iniciar-se no prazo de 8 (oito) dias, contados do evento. 

Artigo 170 - Para a conceituação do acidente e da doença 
profissional, serão adotados os critérios da legislação federal 
de acidentes de trabalho. (LEI FEDERAL 7086/44) 

DA LICENÇA A FUNCIONÁRIA GESTANTE 

Artigo 1 71 - À funcionária gestante será concedida, mediante 
inspeção médica, licença de 120 (cento e vinte) dias, com 
vencimentos ou remuneração. 
§ 1 º - Salvo prescrição médica em contrário, a licença será 
concedida a partir do oitavo mês de gestação. 
§2º - Uma vez ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida 
a licença, esta será concedida pela metade, a contar do dia do 
evento, desde que pleiteada sua concessão até 15 (quinze) dias 

, 
apos. 
(Amamentação - Pg. 21 da Lei 3373/91) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 28372/04 - AP. 17397/04 
LEI N° 5229, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004 
Revoga a Lei nº 4677, de 18 de maio de 2001. 
Altera a Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971, 
"Estatuto do Funcionário Público Municipal", 
modificando a redação do "caput" e dos dois 
parágrafos do artigo 1 71 e acrescentando a este 
artigo os parágrafos 3° e 4°; também acrescenta os 
artigos 171-A e 171 -B, §§ 1°, 2° e 3°. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru e com fundamento no artigo 61, § 1 º, inciso 11, alínea "c", da Constituição Federal, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 º -

Art. 2° -

Art. 4° -

O artigo 171 e seus parágrafos 1 ºe 2º da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 17 J - Será concedida licença à servidora gestante por J 20 (cento e vinte) dias 
consecutivos, sem prejuízo da remuneração. (NR) 

§ /" - A licença poderá ter início no prilneiro dia do nono mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição médica. (NR) 

§ 2° - No caso de nascimento prematuro, a licença lerá inicio a partir do parlo. 
(NR) 

Ficam acrescidos ao artigo 171 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971 , os §§ 3° e 4°, 
com a seguinte redação: 

Art. 171 -

§ 3º - No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora 
será submetida a e.'l':ame médico e, se julgada apta, reassumirá o e.wrcicio. 
(AC) 

§ 4° - No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 
(trinta) dias de repouso remunerado. (AC) 

Fica acrescido o artigo 171A ao texto da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971, com a 
seguinte redação: 

Art. J 7 J A - Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença
paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos, afastamento considerado como 
de efetivo exercício para todos os.fins e efeitos. (AC) 

Ficam acrescidos o a11igo l 7 IB e seus §§ 1 º, 2° e 3° ao texto da Lei nº 1574, de 07 de 
maio de 1971, com a seguinte redação: 

Art. 171 B - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) 
ano de idade, serão concedidos 120 (cento e vinte) dias de licença 
remunerada. (AC) 



Ref. Lei n° 5229/04 

Art. 5° -

ESTADO DE SÃO PAULO 

§ 1° - No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (11111) ano até 
4 (quatro) anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias. 
(AC) 

§ 2° - No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos 
até 8 (oito) anos de idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias. (AC) 

§ 3° - A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo 
judicial de guarda à adotante 011 guardiã. (AC) 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 4677, de 18 de 
maio de 200 1 . 

Bauru, 23 de dezembro de 2004 

NlLSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINEZ 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Depattamento de Comunicação e Documentação da prefeitura, na mesma data. 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

P.8502/09 -AP. 109/08 
LEI Nº 5724, DE 20 DE MARCO DE 2009 
Acrescenta os parágrafos 5° e 6° ao artigo 
171; altera o parágrafo 3° e acrescenta os 
parágrafos 4° e 5º ao artigo 171-B; e 
acrescenta os artigos 171-C e 171-D, todos 
referentes à Lei nº 1574, de 07 de maio de 
J 971, "Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 º -

Art. 2° -

A11. 3° -

Art. 4° -

Ficam acrescidos ao artigo 171 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971 , os parágrafos 5° e 6°, com as 
seguintes redações: 

"Art.171 -

§ 5º 

§ 6º 

A licença maternidade poderá ser prorrogada por 60 (sessenta) dias, mediante 
requerimento da servidora, que deverá ser efetivado até o final do segundo mês 
subseqüente ao paito, sendo concedida em continuidade a licença de que trata o caput 
desse artigo. (AC) 

A concessão da prorrogação será realizada mediante a avaliação da conveniência e 
oportunidade da Administração. (AC) 

Fica alterada a redação do parágrafo 3° do a11igo 171-B, da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971, 
passando a contar com a seguinte redação: 

"Art. 171-B -

§ 3º A licença por adoção deverá ser requerida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data da expedição do termo de adoção ou do termo de guarda para fins de 
adoção e será concedida tão somente mediante a sua apresentação". (NR) 

Ficam acrescidos os parágrafos 4° e 5° ao artigo 171-B, da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971, com as 
seguintes redações: 

"Art. 17 1-B -

§ 4º 

§ 5º 

A não observância do disposto no § 3° deste artigo implicará no indeferimento do 
pedido de licença. (AC) 

A licença de que trata o caput deste artigo só poderá ser prorrogado por 60 (sessenta) 
dias, desde que requerida 15 (quinze) dias antes do término da fruição da licença por 
adoção". (AC) 

Ficam acrescidos os a11igos J 71 -C e 171-D ao texto da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971, com as 
seguintes redações: 

"Art. 171-C - As despesas decorrentes da prorrogação da licença-maternidade e da licença por 
adoção, serão de responsabilidade do órgão a que a servidora estiver vinculada, e sua 
remuneração será integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do 
salário maternidade pago pelo Órgão Previdenciário que a servidora estiver vinculada". 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUH.U 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5724/09 

Art. 5° -

"Art. 171-D - A servidora pública municipal que, na data da publicação desta lei, estiver no gozo de 
licença-maternidade ou no gozo da licença por adoção fará jus, mediante 
requerimento, à prorrogação de 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia 
subseqüente ao término do período anterio1mente concedido". 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 20 de março de 2009 

RODRJGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Distrito Federal - Brasília - Ação de concessão de licença adotante. Servidor públ ico. (DF, Proc. nº 
0027707-69.2014.4.01.3400, Juiz Federal Antônio Felipe de Amorim Cadete, j. 28/07/2014) . 

Decis~o 

Rio de Ja neiro - Concessão de l icença adotante. (RJ, Proc. nº 0008790- 13.2014.4.02. 5101, 32ª Vara 
Federal, Juiz Federa l Antônio Henrique Correa da Si lva, j. 11/07/20 14). 

Decisf>o 

Rio de Janeiro - Administrativo. Servidor público federa l. União estável homoafetiva. Licença ao 
adotante. Caráter discriminatório. Impossibi lidade. Direito reconhecido. Cinge-se a controvérsia ao 
reconhecimento do direito ao impetrante, servidor público federal, ao gozo do benefício licença adoção, 
previsto no artigo 210 da Lei n° 8.112/90, observada a prorrogação estabelecida no artigo 20, § 3º, II, 
do Decreto nº 6.690/2008, uma vez que, comprovadamente, vive em união estável homoafetiva e 
obteve, junto com o companheiro, guarda de menor em caráter provisório. O pretório Excelso, ao 
proceder à análise do artigo 1723 do Código Civi l (art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a 
união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família), nos autos da ADI 4277/DF, DJE 198. Divulg 13-
to-2011 public 14-10-2011, deixou assentado que ante a possibilidade de interpretação em sentido 

...._,;·econceituoso ou discriminatório do artigo 1723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz
se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme à constituição. Isso pa ra excluir do 
dispositivo em causal qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família . Reconhecimento que é de ser feito segundo as 
mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Assim, diante da 
ausência de previsão legal de licença ao adotante do sexo masculino nos moldes da licença à adotante 
(mulher), a sua negativa implicaria em tratamento discriminator'io-; que deve ser evitado, 
possibi li tando, a·inda, às crianças os mesmos cuidados dispensados por casais heterossexuais. A 
propósito, leia-se o artigo 210 da Lei n° 8112/90, que só prevê o benefício à servidora: art. 210. À 
servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 
90 (noventa) dias de licença remunerada. (vide Decreto nº 6.691, de 2008) parágrafo único. No caso 
de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este 
artigo será de 30 (trinta) dias. Ademais, diante do contexto probatório, notadamente a escritura 
decla ratória de sociedade convencional, declaração do companheiro e adotante de que não pleitearia 
gozo de licença junto ao órgão em que trabalha, termo de guarda provisória da menor, nascida em 
02/08/2011, declaração de que o impetrante é servidor da fundação Oswaldo Cruz, órgão vinculado ao 
ministério da saúde, tendo sido concedida licença paternidade de 5 dias consecutivos, conforme o 
artigo 208 da Lei n° 8.112/90, no sentido de que não seria possível atender a equiparação de dias 
r:oncedidos a servidora adotante por não haver orientação legal, vê-se que os elementos coligidos se 

.._,1ostram suficientes para manter a concessão parcial da ordem. Verifica-se, portanto, que faz jus o 
impetrante à concessão da licença ao adotante, da mesma forma que prev ista a licença à adotante (do 
sexo feminino). Como, na espécie, a menor já teria completado um ano de idade quando do decurso do 
prazo de 90 dias da licença ao adotante, a prorrogação da licença deve observar, conforme decidiu o 
magistrado a quo, o disposto no artigo 2°, § 3°, II, b, do Decreto n° 6.690/2008, que, ao instituir o 
programa de prorrogação da licença à gestante e à adotante, estabeleceu os critérios de adesão ao 
programa e preceituou para as servidoras públicas, em gozo do benefício de que trata o art. 210 da Lei 
nº 8.112, de 1990. Desta forma, mantém-se inalterada a sentença que concedeu parcialmente a 
segurança, consol idando a liminar deferida anteriormente, para determinar a concessão da licença ao 
adotante, em razão da guarda judicial obtida, por 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 210 da Lei nº 
8.112/90, prorrogável por 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 20, § 3º, II, b, do Decreto nº 
6.690/2008. Adoção, ainda, do parecer ministerial como razões de decidir. Recurso e remessa 
desprovidos. (TRF 2ª Região, Ap-RN 0009306-04.2012.4.02.5101, 8ª T. Esp., Rei. Des. Federal Vera 
Lúcia Lima, p. 10/07/2013). 

Rio Gra nde do Sul - Licença-maternidade para casal homoafetivo, em face da adoção. (RS, Proc. n° 
36474.001600/2011-27, Ministério da Previdência Social, Conselho de Recursos da Previdência Social, 
1ª Câmara de Julgamento, Rei. Nadia Cristina Paulo dos Santos, j. 28/08/2012). 

Decis f>o 

http:J/www .direitohomoafetivo.com .brlimprime-jurisprudencia.php?ordem= 1394, 1386.1310.1236.1113. 1/2 
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Pernãmbuco - Requerimento de licença-maternidade. (TJPE, Proc. nº 1694/2011, Rei. Des . 
Fernandes de Lemos, j. 22/08/2011). 

Decis!>o 

http://www.direitohomoafetivo.com .br/imp<ime-jurisprudencia.php?ordem= 1394.1386.1310.1236.1113. 
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DECRETO Nº 8.737, DE 3 DE MAIO DE 2016 

Institui o Programa de Prorrogação da Licença
Paternidade para os servidores regidos pela Lei n2 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n2 11 .770, de 9 de setembro de 2008, 

DECRETA: 

Art. 1.!! Fica instituído o Programa de Prorrogação da Licença Paternidade para os servidores regidos pela 
Lei n2 8.112. de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 22 A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício 
no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze dias, além dos cinco dias 
concedidos pelo art. 208 da Lei nº 8.112. de 1990. 

§ 1.!! A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 208 da Lei nº 
8.112. de 1990. 

§ 22 O disposto neste Decreto é aplicável a quem adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança. 

§ 32 Para os fins do disposto no § 22, considera-se criança a pessoa de até doze anos de idade 
incompletos. 

Art. 32 O beneficiado pela prorrogação da licença-paternidade não poderá exercer qualquer atividade 
remunerada durante a prorrogação da licença-paternidade. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará o cancelamento da prorrogação 
da licença e o registro da ausência como falta ao serviço. 

Art. 42 O servidor em gozo de licença-paternidade na data de entrada em vigor deste Decreto poderá 
solicitar a prorrogação da licença, desde que requerida até o último dia da licença ordinária de cinco dias. 

Art. 52 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá expedir normas complementares para 
execução deste Decreto. 

Art. 62 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 3 de maio de 2016; 1952 da Independência e 1282 da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Valdir Moysés Simão 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.5.2016 

* 
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• 
EROC. ri;- <} :fj/g"";·· 1310RU 

~iimantAmh~~ ~ 
Praça O. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 



• 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

08 de maio de 201 à. 

R9G~ J3ARUDE 
(_/ Refator 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

J 
I 

RO<ÍER · ARUDE 
Rel§.,tor 

Membro -

Sala de Reuniões, em 

08 de maio de 2018. 

1/ 

/ 

DAVI DA SILVA 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

de 2018. 

( t tk' ARLOS ~IG OSA 
---Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

---" portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
09 der(!laio de 2018. 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
09 de maio de 2018. 

7 

LUIZ CARLªDRIGCJES BARBOSA 
Presidente 

MARCOS ANTONIO 

Membro 
RICARDO PELISSARO LOQUETE 
Membro 

OlRETORIA DE GtSLATii,.'O 
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À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 

01 (uma) Sessão Ordinária, a 

requerimento do Vereador Roger Barude, 

em Sessão Ordinária realizada no dia 21 

de maio de 2018, devendo retornar à 

pauta na Sessão Ordinária do dia 28 de 

maio de 2018. 

Bauru, 21 de maio de 2018 . 
• 

I 

1«,AJ"IDRO BUSSOLA 
Rfesfdehfe/ 

\ j 

Puli;~aç~ da PaL~ oo 
~ Ofi;}a! e.e &uru. 
Diilill&..l ~ l àsf.s .•. ?J.J~~ 

DlRElllRIA o"{fl10 lEGlstATMJ 
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Proc. nº 91/2018 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 
Ar)~ ~ ' ,\ f r"'\, • 

Í L "\. ~ ' 1
' I · 1 ··i .., ::: .t l fl..,• J • 

fm,-E.__1 ~.JJ.1 ---

No Art. 1° do Projeto de Lei nº 41/18, processado sob nº · 1118, que 
altera a redação do§ 3° do art. 171, acrescenta os§§ 1°, 2° e 3° ao art. 171-A e o 
art. 171-E à Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, acresça-se o seguinte § 5°: 

Art. 1° Altera a redação do § 3° do art. 171 da Lei Municipal nº 
1.574, de 07 de maio de 1.971, que passa a ter a 
seguinte redação: 
"Art. 171 ( ... ) 

( ... ) 

§ 3° No caso de natimorto ou do falecimento do 
recém-nascido dentro do período da 
licença, decorridos 30 (trinta) dias do 
evento, a servidora será submetida a 
exame médico e, julgada apta, reassumirá 
o exercício." (NR) 

§ 5° A licença prevista no "caput" deste artigo 
será concedida também ao pai de criança 
cuja mãe servidora venha a falecer durante 
o parto ou do período restante caso o 
falecimento ocorra durante a licença 
maternidade" 

Bauru, 2~;,.7lio de 2~018 . /} \J 
.Jlúíu OJv;. (À ,,,wG~ 

CHIARA RANI RI BASSETTO 
. \ 
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Proc. nº91 /2018 
Emenda nº 2 

EMENDA MODIFICATIVA 

..... \ "" fFl\ "r., ,.r••, ·~ "' • t , • 
C. • 1 t ' 1 • r ' r ".i ~ . .. ·' - . -

J:m i <t._L ~? ;.J \ .. ~ · - , .. ----

A Ementa do Projeto de Lei nº 41/18, processado sob nº 91 18, que 
altera a redação do§ 3° do art. 171, acrescenta os §§ 1°, 2° e 3° ao art. 1 1-A e o 
art. 171-E à Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Altera a redação do § 3° do art. 171 , acrescenta o § 5° ao art. 171, 
acrescenta os §§ 1°, 2° e 3° ao art. 171-A e o art. 171-E à Lei 
Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971 - Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais." 

Bauru , 28 de maio de 2018. 
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SAO PAULO 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em sessão ordinária realizada em 28 de 
maio de 2018, a emenda às folhas 21 e 22 
foram encaminhadas em plenário para 
parecer da Comissão de Justiça, Legislação 
e Redação. A Presidente da referida 
Comissão, Vereadora Teima Gobbi, 
nomeou como relator o Vereador Roger 
Barude, que emitiu parecer pela normal 
tramitação, sendo acompanhado pelos 
demais membros. Em seguida, o Presidente 
da Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento, Vereador Luiz Carlos Rodrigues 
Barbosa, nomeou como relator o Vereador 
Benedito Roberto Meira, que emitiu parecer 
pela normal tramitação, sendo 
acompanhado pelos demais membros. 
Tendo em vista a aprovação das emendas 
às folhas 21 e 22 e do presente projeto em 
Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 28 de maio de 2018, e do 
projeto, em Sessão Extraordinária realizada 
no dia 28 de maio de 2018, providenciar o 
encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 
Chefe do Executivo. Após a publicação da 
lei, arquive-se. 
Bauru, 29 de maio de 2018 . 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo e 
ofício, aguardando-se a publicação da Lei 
para posterior arquivo. 
Bauru, 29 de maio de 2018. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃOSAO PAULO 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Altera a redação do § 3° do art. 171, acrescenta o § 5° ao 
art. 171 , acrescenta os §§ 1 º. 2° e 3° ao art. 171-A e o art. 
171-E à Lei Municipal nº 1574. de 07 de maio de 1971 -
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Altera a redação do § 3° e acrescenta o § 5° ao art. 171 da Lei 
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, que passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 171 

§ 3º 

§ 5º 

( ... ) 

( ... ) 

No caso de natimorto ou do falecimento do recém
nascido dentro do período da licença, decorridos 30 
(trinta) dias do evento, a servidora será submetida a 
exame médico e, julgada apta, reassumirá o 
exercício.(NR) 

A licença prevista no "caput" deste artigo será 
concedida também ao pai de criança cuja mãe 
servidora venha a falecer durante o parto ou do 
período restante caso o falecimento ocorra durante a 
licença maternidade." 

Ficam acrescidos ao art. 171-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1.971 , os parágrafos 1°, 2° e 3°, com as seguintes 
redações: 

"Art. 171-A 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

( ... ) 

A licença paternidade poderá ser prorrogada por 15 
(quinze) dias, mediante requerimento do servidor 
que deverá ser efetuado e protocolado no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis após o nascimento ou 
adoção da criança. 

A prorrogação da licença paternidade iniciar-se-á no 
dia subsequente ao término da licença de que trata 
o art. 171-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1.971 . 

Ao servidor que na data da publicação desta lei, 
estiver no gozo de licença paternidade, fará jus, 
mediante requerimento, à prorrogação de 15 
(quinze) dias, contados a partir do primeiro dia 
subsequente ao término da licença anteriormente 
concedida." (NR) 
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SAO PAULO 

Art. 3° 

Art. 4° 

(quinze) dias, contados a partir do primeiro dia 
subsequente ao término da licença anteriormente 
concedida ." (NR) 

Fica acrescido o art. 171-E ao texto da Lei Municipal nº 1.574, de 07 
de maio de 1.971, com a seguinte redação: 

"Art. 171-E Fica estendido aos servidores em união estável ou 
legalmente estabelecida, que adotarem ou 
obtiverem guarda judicial, a licença por adoção nos 
mesmos termos do art. 171-B da Lei Municipal nº 
1.574, de 07 de maio de 1.971. 

Parágrafo único. No caso de ambos os adotantes serem 
servidores, a licença remunerada, prevista no 
"caput" será concedida a apenas um deles, podendo 
o outro solicitar a extensão da licença paternidade." 
(NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ROG~R B~RUDE 
Meml::Jro 

l; 
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AUTÓGRAFO Nº 7186 
De 29 de maio de 2018 

Altera a redação do § 3° do art. 171 , acrescenta o § 5° ao art. 
171, acrescenta os§§ 1º, 2º e 3° ao art. 171-A e o art. 171-E à 
Lei Municipal nº 157 4, de 07 de maio de 1971 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Altera a redação do § 3° e acrescenta o § 5° ao art. 171 da Lei 
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 , que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 171 

§ 3º 

( ... ) 

( ... ) 

No caso de natimorto ou do falecimento do recém
nascido dentro do período da licença, decorridos 30 
(trinta) dias do evento, a servidora será submetida a 
exame médico e, julgada apta, reassumirá o exercício." 
(NR) 

A licença prevista no "caput" deste artigo será 
concedida também ao pai de criança cuja mãe 
servidora venha a falecer durante o parto ou do 
período restante caso o falecimento ocorra durante a 
licença maternidade. 

Ficam acrescidos ao art. 171-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1.971 , os parágrafos 1°, 2° e 3°, com as seguintes redações: 

"Art. 171 -A 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

( ... ) 

A licença paternidade poderá ser prorrogada por 15 
(quinze) dias, mediante requerimento do servidor que 
deverá ser efetuado e protocolado no prazo de até 02 
(dois) dias úteis após o nascimento ou adoção da 
criança. 

A prorrogação da licença paternidade iniciar-se-á no 
dia subsequente ao término da licença de que trata o 
art. 171-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 
1.971 . 

Ao servidor que na data da publicação desta lei, estiver 
no gozo de licença paternidade, fará jus, mediante 
requerimento, à prorrogação de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do primeiro dia subsequente ao 
término da licença anteriormente concedida." (NR) 
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Art. 3° Fica acrescido o art. 171-E ao texto da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1.971, com a seguinte redação: 

Art. 4° 

"Art. 171-E Fica estendido aos servidores em união estável ou 
legalmente estabelecida, que adotarem ou obtiverem 
guarda judicial, a licença por adoção nos mesmos 
termos do art. 171-8 da Lei Municipal nº 1.57 4, de 07 
de maio de 1.971 . 

Parágrafo único. No caso de ambos os adotantes serem servidores, a 
licença remunerada, prevista no "caput" será concedida 
a apenas um deles, podendo o outro solicitar a 
extensão da licença paternidade." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru , 29 de maio de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

J~~QUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 86/18 

Bauru, 29 de maio de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em 
Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 28 de maio 
de 2018: 

Autógrafo nº 
7183 

7184 

7185 

7186 

7187 

7188 

7189 

Decreto nº 
1777 

1778 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 5385, de 02 de agosto de 2006 e 
dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que altera dispositivos do art. 6° da Lei nº 5999, de 
30 de novembro de 201 O; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno à Empresa TRANSTANK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA em 
regime de Concessão de Direito Real de Uso; 
de autoria desse Executivo, que altera a redação do § 3° do art. 171, acrescenta 
os§§ 1°, 2° e 3° ao art. 171-A e o art. 171-E à Lei nº 1574, de 07 de maio de 
1971 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
de autoria deste Legislativo, que dá nova redação à ementa e ao "caput'' do Art. 
1° da Lei nº 6684, de 09 de junho de 2015, que dispõe sobre a aplicação de 
multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo ou entulho nos logradouros 
públicos fora dos equipamentos destinados para este fim e dá outras 
providências; 
de autoria desse Executivo, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre o 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru - CODEPAC e dá outras 
providências. 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre obrigatoriedade da publicidade da 
relação dos médicos plantonistas nas unidades de saúde da rede pública do 
Município e dá outras providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Avenida JOAQUIM 
MARQUES DE FIGUEIREDO a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria do Vereador MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN, que dá 
denominação de Rua PEDRO COPI a uma via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Pre! idente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 



OF. EXE Nº 199/18 
P. 9 .870/17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 19 de junho de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.079/18, que altera a redação 
do § 3° do art. 171 , acrescenta o § 5º ao art. 171 , acrescenta oy §1§ 1 º, 2° e 3° ao ait. 171-A e o art. 171-E à Lei 
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 - Estatuto dos Servidóres Públicos Municipais. 

Atenciosas sauda - , j 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.079, DE 19 DE JUNHO DE 2.018 
Altera a redação do § 3° do art. 171, 
acrescenta os §§ 1 º, 2° e 3° ao art. 171-A e o 
art. 171-E à Lei Municipal nº 1.574, de 07 
de maio de 1.971 - Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. 

O PREFEITO MUN ICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Altera a redação do§ 3° do art. 171 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, que passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 171 ( ... ) 

§ 3º 

§ 5º 

( ... ) 

No caso de nat imorto ou do falec imento do recém-nascido dentro do período da 
licença, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame 
médico e, julgada apta, reassumirá o exercício. 

VETADO." (NR) 

Ficam acrescidos ao art. 17 1-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 , os parágrafos 
1°, 2º e 3º, com as seguintes redações: 

" Art. 171-A 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

( ... ) 

A licença paternidade poderá ser prorrogada por 15 (quinze) dias, mediante 
requerimento do servidor que deverá ser efetuado e protocolado no prazo de até 
02 (dois) dias úteis após o nascimento ou adoção da criança. 

A prorrogação da licença paternidade iniciar-se-á no dia subsequente ao término 
da licença de que trata o art. 17 1-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 
1.971. 

Ao servidor que na data da publicação desta lei, estiver no gozo de licença 
paternidade, fará jus, mediante requerimento, à prorrogação de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do primeiro dia subsequente ao término da licença 
anteriormente concedida." (NR) 

Fica acrescido o art. 171-E ao texto da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, com a 
seguinte redação: 

"Art. 171-E Fica estendido aos servidores em união estável ou legalmente estabelecida, que 
adotarem ou obtiverem guarda judicial, a licença por adoção nos mesmos termos 
do art. 171-B da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971. 

Parágrafo único. No caso de ambos os adotantes serem servidores, a licença remunerada, prevista 
no "caput" será concedida a apenas um deles, podendo o outro solicitar a 
extensão da licença paternidade." (NR) 

) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.079/ 18 

Art. 4° 

Bauru, 7· nho de 2.0 18. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
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SAO PAULO 

LEINº7079 
De 19 de junho de 2018 

Altera a redação do § 3° do art. 171, acrescenta o § 5° ao art. 
171, acrescenta os§§ 1°, 2º e 3° ao art. 171-A e o art. 171-E à 
Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 

ALEXSSANDRO BUSSOLA, Presidente da Câmara Municipal de 
Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o 
que dispõe os Parágrafos 6°, 7° e 8° do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° 

Art. 2° -

Altera a redação do § 3° e acrescenta o § 5° ao art. 171 da Lei 
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 171 ( ... ) 

§ 5º 

( ... ) 

A licença prevista no "caput" deste artigo será 
concedida também ao pai de criança cuja mãe 
servidora venha a falecer durante o parto ou do 
período restante caso o falecimento ocorra durante a 
licença maternidade." 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 05 de julho de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

rado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

QUEIRA 
de Apoio Legislativo 



/Tln/T#h Ifl · · - - -o--:L~DI.L --·~-- -~ 
U,,,,It/UIU/ ~j ~-w-····----~ 

• 
A ~ • ~~~~:~:~·-~~-<::[jt-~~~~URU 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 125/18 

Bauru, 1 O de julho de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, estamos encaminhando a Lei nº 7079, de 

19 de junho de 2018, promulgada por esta Presidência, conforme determina a Lei 

Orgânica do Município, publicada no Diário Oficial de Bauru , edição do dia 07 de 

julho de 2018, página 47. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 1 1 de julho de 2.0 18. 

Senhor Presidente, 

É o presente para envianuos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.079/18, que altera a redação 
do § 3° do art. 171, acrescenta o § 5º ao art. 171, acrescenta os l º, 2° e 3° ao art. 171-A e o art. 171-E à Lei 
Municipal nº l.574, de 07 de maio de 1.971 - Estatuto dos Servid res úblicos Municipais. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.079, DE 19 DE JUNHO DE 2.018 
Altera a redação do § 3º do art. 171, 
acrescenta o § 5° ao art. 171, acrescenta os §§ 
1 º, 2º e 3° ao art. 171-A e o art. 171-E à Lei 
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 -
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei : 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Altera a redação do § 3° e acrescenta o § 5° ao art. 171 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio 
de 1.971 , que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 171 

§ 3º 

§ 5º 

( ... ) 

( ... ) 

No caso de natimorto ou do falecimento do recém-nascido dentro do período da 
licença, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame 
médico e, julgada apta, reassumirá o exercício. 

A licença prevista no "caput" deste artigo será concedida também ao pai de 
criança cuja mãe servidora venha a falecer durante o parto ou do período restante 
caso o falecimento ocorra durante a licença maternidade. (*)" (NR) 

Ficam acrescidos ao art. 171-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de l.971 , os parágrafos 
1 º, 2° e 3°, com as seguintes redações: 

"Art. 171 -A 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

( ... ) 

A licença paternidade poderá ser prorrogada por 15 (quinze) dias, mediante 
requerimento do servidor que deverá ser efetuado e protocolado no prazo de até 
02 (dois) dias úteis após o nascimento ou adoção da criança. 

A prorrogação da licença paternidade iniciar-se-á no dia subsequente ao término 
da licença de que trata o art. 171-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 
1.971. 

Ao servidor que na data da publicação desta lei, estiver no gozo de licença 
paternidade, fará jus, mediante requerimento, à prorrogação de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do primeiro dia subsequente ao término da licença 
anteriormente concedida." (NR) 

Fica acrescido o art. 171-E ao texto da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de l.971, com a 
seguinte redação: 

"Art. 171-E Fica estendido aos servidores em união estável ou legalmente estabelecida, que 
adotarem ou obtiverem guarda judicial, a licença por adoção nos mesmos termos 
do art. 171-8 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971. 

Parágrafo único. No caso de ambos os adotantes serem servidores, a licença remunerada, prevista 
no "caput" será concedida a apenas um deles, podendo o outro solicitar a 
extensão da licença paternidade." (NR) 
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Ref. Lei nº 7.079/18 

Art. 4° 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

AL 

(*) Parágrafo vetado, promulgado pelo Presidente da Câmara Municipal e publicado no Diário Oficial do 
Município em 07 de julho de 2.018. 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data . 
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