Fica instituida ' a Lei "Pal Presente"
prorrogando a Licenca-Paterniclade pare os
servidores regidos pela Lei n° 7.189, de 30
de agosto de 1996, do Muriicipio de Belo
Horizonte.
A Camara Municipal Belo Horizonte deciota:
Art. 1 2 Fica institUida a Prorrogacao de Licence Paternidade Para
os servidores regidos pela Lei n2, 7.169, de 30 de agosto de 1996:
Art. 22 A prorrogacao da licenca-paternidade Seta concedida de
forma irrestrita ao servidor e tern duracao de quinze dias,
alern dos •cinco dies ja concedidos pelo art. 208 da Lei no 8.112„de 1990.
§ 1 2 0 disposto nesta Lei é aplicavel a quern adotar ou obtiver
.guarda judicial para fins de adocao de crianca _de ate doze anos de idade
ilicompletos.
Art. 32 0 beneficiado bap podera exercer qualquer atividade
remunerada clurante a prorrogagao fie licenca-Patemidade, sob pena' de
cancelatnento cla prorrogacao da licence e o registro da ausancia como falta
ao servico.
\-- Art 42 0 servidbr em gozo de licetica-patemidade na data de
entrada em vigor desta Lei podera Solicitar a prorrogaCao imediata da licence.
Art 5 este lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Belo Horiz9nte, 17 da Agosto de 2016.
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CAMARA' MUNICIPAL DE BELO. HORIZONTE
JUSTIFICATIVA
No dia 03 de Maio de 2016, a Presidencia da Rep0blica assinou o Decretd
8.737 a nivel federal, que Institui o Programa de Prorrogacao da Licenca)
Patemidade para os servidores regidos pela Lel n° 8.112, de 11 de dezembro
de,1990.
Ao Municipio 6 interassante instituir o mesmo, tanto par- ser signatario a Lei
hierarquica, quanta pelo Momenta historioo ao quat vivemos.
Nao se fala ma's em pais que "ajudarn" as maet. Pais e maes tern suas
responiabilidades para corn a criacao e acalento das criancas, e isso deve-se
der ate a fase adulta da mesma. A presenca do pai a imprescindivel para a
me-Maria, o aprendizado, a format* do carater do ser hOrnano em toda sua
vida.
Ao nascer de uma crianca, 6 retirado do pai a possibilidade de> vivenciar a
experiencia de divisao de tarefas, de apoio, de cuidado em tempo integral.

As

mass fida o sobrepeso da tarefa;e ab pai, a vontade de partilhar o momenta.
Sendo assim, 6 importanttssimo prezar pela saude da famtlia nessa 'fase. A
proposta "pai presente" tem

o

intuit° de consolidar em Belo Horizonte o

acompanhamento em tempo integral do pai servidor patio° municipal aos
primejros dins do puerperio, repaginando a funcao de apoiador,, para .a funcao
de verdadeiro participe deste momenta tao importante.

O pal servidor pr.iblico Municipal tern o direito a participagaci,

sociedade civil

Gabe o apoio para fonnagao de melhores cidadaos desde o nascer,

