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LEI COMPLEMENTAR Nº 72, DE 01 DE ABRIL DE 2016. 
 

 Altera a Lei Complementar N° 16, de 01 de 
Dezembro de 2006. 

  
O Prefeito Municipal. 

 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica alterado o Artigo 114 da Lei Complementar Nº 16, de 01 de Dezembro de 2006, a 
qual Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Nova Ramada, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 

.... 
 Art. 114. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
 I - por um dia, em cada doze meses de trabalho, para doação de sangue; 
 II - até um dia, para alistamento como eleitor; 
 III - até cinco dias consecutivos, por motivo de: 
 a) casamento; 
 b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, avós, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e 
irmãos; 
 IV - até vinte dias consecutivos, pelo nascimento ou adoção de filhos, para o pai, a contar da data 
do evento. 
 Parágrafo único. A servidora terá direito à uma hora por dia para amamentar o próprio filho até 
que este complete seis meses de idade. A hora poderá ser fracionada em dois períodos de meia hora, se a 
jornada for de dois turnos. Se a saúde do filho o exigir, o período de seis meses poderá ser dilatado, por 
prescrição médica, em até três meses. 

..... 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 01 de Abril 

de 2016. 
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