
AUTÓGRAFO Nº 7186
De 29 de maio de 2018

Altera a redação do § 3º do art. 171, acrescenta o § 5º ao art.
171, acrescenta os §§ 1º, 2º e 3º 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. 1º Altera  a  redação  do  §  3º  e  acrescenta  o  §  5º  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)

§ 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.

 
Art. 2º Ficam acrescidos ao art.  171-A da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de

maio de 1.971, os parágrafos 1º, 2º e 3º, com as seguintes redações:
 

“Art. 171-A            (...)
 

§ 1º 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. 

 
§ 2º 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.

 
§ 3º 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)

 



Art. 3º 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)

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 29 de maio de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
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1° Secretário
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Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.
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