
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº  001/2020 

 

 

Altera a Lei Complementar n° 027, de 25 de maio de 

2009, que alterou a redação do parágrafo 6° do art. 163 

da Lei Municipal n° 2.294, de 03 de julho de 1984. 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 

  

Art. 1º Altera a Lei Complementar n° 027, de 25 de maio de 2009, que alterou a redação do 

parágrafo 6° do art. 163 da Lei Municipal n° 2.294, de 03 de julho de 1984, que passa a ter a 

seguinte redação: 

 

Art. 163...................................................................................................................................... 

§ 1° …........................................................................................................................................ 

§ 2°.............................................................................................................................................. 

§ 3° …........................................................................................................................................ 

§ 4° …......................................................................................................................................... 

§ 5° …......................................................................................................................................... 

§  6° Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença paternidade de 30 

(trinta) dias consecutivos. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 13 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

 Senhor Presidente,  

   

  Senhores Vereadores,  

 

O presente Projeto de Lei Complementar que ora encaminhamos a essa Colenda Casa 

Legislativa, tem por finalidade alterar a Lei Complementar n° 027, de 25 de maio de 2009, que 

alterou a redação do parágrafo 6° do art. 163 da Lei Municipal n° 2.294, de 03 de julho de 1984, 

que dispõe sobre a ampliação da licença paternidade aos servidores do Município de Bagé. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, pois a falta de uma licença 

paternidade estendida pode ser prejudicial não só para pai e filho, mas para a mãe, que por ter a 

licença por mais tempo, acaba sendo sobrecarregada, pelo fato do homem, nem sempre, ter a 

possibilidade de estender sua licença gozando cumulado ao seu período de férias. 

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 13 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 


