LEI Nº3486/2014, DE 13 DE MAIO DE 2014.

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 112 DA LEI Nº
3004/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ-RS faz saber, em cumprimento
ao disposto no artigo 54, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores
de Guaporé aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 112 da Lei nº 3004/2009, alterado pelas Leis 3285/2012 e
3286/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“

Seção II
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
Art. 112 Poderá ser concedida licença ao Servidor ocupante de cargo efetivo,

por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, do filho ou enteado e de irmão,
mediante comprovação médica oficial do Município.
§ 1º: A licença somente será deferida se a assistência direta do Servidor for
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser
apurado através de acompanhamento pela Administração Municipal.
§ 2º: A licença será concedida sem prejuízo da remuneração até um mês e,
após, com os seguintes descontos:
I - de 1/3 (um terço), quando exceder a um mês e até dois meses;
II - de 2/3 (dois terços), quando exceder a dois meses até cinco meses;
III - sem remuneração, a partir de sexto mês até o máximo de dois anos.
§ 3º: Em casos excepcionais, mediante análise e aprovação de Comissão
Especial, poderá ser concedida licença sem prejuízo da remuneração, com prazo de até 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogável por igual período, limitado ao prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
meses nas seguintes condições:

I - acompanhamento de pessoa da família que passe por situação de excepcionalidade, devido à doença
ou tratamento de saúde, cujo grau de atendimento exija o afastamento do servidor por período superior
a ( 1 ) um mês cujos requisitos para concessão estejam todos preenchidos.
II - a licença será concedida mediante análise e aprovação de Comissão Especial constituída para este
fim, composta necessariamente por uma Psicóloga e/ou Assistente Social, um Médico, e por outros

representantes a critério da Administração Municipal, podendo ser concedida após atendimento dos
seguintes critérios:
a)

A excepcionalidade deverá ser comprovada mediante documentação técnica, atestados
médicos, laudos pericias e outros documentos que comprovarem a doença e/ou a necessidade
do acompanhamento à pessoa da família;

b) Mediante avaliação social, devendo ser identificado que o familiar a ser acompanhado é
dependente exclusivo do Servidor, dependendo de sua assistência sócio afetiva e, inclusive,
financeira;
c) O Servidor deverá encaminhar requerimento ao Prefeito Municipal, instruído com documentos
de identidade e/ou outro que comprove o vínculo da pessoa a ser acompanhada, juntamente
com todos os atestados médicos e laudos prescritivos do tratamento a que deverá ou que está
sendo submetido e com comprovante financeiro das despesas;
d) Para fazer jus à licença, o Servidor deverá comprovar que o afastamento pelo prazo requerido
é indispensável para a saúde do familiar;
e) Além dos documentos acima, para concessão da licença, o pedido deverá ser instruído com
impacto financeiro a cada nova solicitação;

III – Para prorrogação da licença, o Servidor deverá comprovar todos os requisitos acima expostos,
juntando os documentos comprobatórios.

IV- Para a concessão de nova licença prevista no parágrafo 3° deste artigo, o servidor deverá

comprovar efetivo exercício pelo prazo mínimo de ( 6 ) seis meses.

§ 4º: Os servidores públicos municipais que possuam sob sua dependência
filhos naturais, adotados ou sob sua guarda judicial, portador de deficiência congênita ou adquirida,
com qualquer idade, terão sua carga horária semanal reduzida à metade, sem prejuízo de remuneração
nos seguintes termos:
I - a redução de carga horária de que trata este parágrafo, destina-se ao acompanhamento de filho
natural, adotado ou sob sua guarda judicial, no seu tratamento e/ou atendimento as suas necessidades
básicas diárias;
II - no caso de ambos os cônjuges serem servidores municipais e enquadrados nestes dispositivos,
somente a um deles será concedida a redução de carga horária prevista para o acompanhamento, de
sua livre escolha;

III - o afastamento poderá ser consecutivo, intercalado, alternado ou escalonado, conforme
necessidade e/ou programa do tratamento pertinente, sendo que:
a) para fazer jus a redução da carga horária prevista neste dispositivo, o servidor deverá
encaminhar requerimento ao titular ou dirigente do Órgão em que estiver lotado, instruído de cópia de
certidão de nascimento ou adoção e termo de guarda judicial, conforme o caso, atestado médico ou
laudo de que o filho é portador de deficiência, com dependência e , se possível, laudo prescritivo do
tratamento a que deverá ou que está sendo submetido;
b) a autoridade referida no item anterior encaminhará o expediente à Secretaria Municipal da
Administração, que fará vistas ao serviço médico do Município e emitirá a sua anuência;
c) o beneficio de que trata o presente dispositivo legal será concedido inicialmente pelo prazo de 06
(seis) meses, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos, desde que sejam apresentados
atestados médicos ou laudos de que a deficiência e dependência permaneçam. (Lei 3286/2012)
d) a concessão do beneficio previsto no presente dispositivo legal somente será deferido se houver
necessidade exclusiva do servidor público municipal à assistência e se não houver outro familiar
disponível para o atendimento do portador de deficiência, ficando a critério da Administração
Municipal proceder a investigação e averiguação “in loco” através do serviço de assistência social do
Município, que emitirá parecer para cada pedido.” (Lei nº 3285/2012)

Art. 2º Os demais dispositivos permanecem inalterados.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 13 de maio de 2014.
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