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LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 2,521/11. DE 06 DE SETEMBRO DE 2011.

ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI 
MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 2.479/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUN 
PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACUNDÁ, no Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Jacundá/PA 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. Io. Esta Lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da Licença por Motivo de Doença 
em Pessoas da Família estabelecida no Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de 
Jacundá.

Art. 2°. A Lei Municipal Complementar ne 2.479/11, de 17 de maio de 2011, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos civis do Município de Jacundá, das 
autarquias e das fundações públicas municipais, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 132. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença 
do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente e 
descendente até o Io grau.
§1°. A licença será precedida de exame médico ou atestado fornecido por 
junta médica oficial e comprovação do parentesco.
§2°. 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 social.
§3°. A licença será concedida, sem prejuízo da remuneração do cargo 
efetivo, por até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, 
mediante parecer da junta médica. O excedente a estes prazos, sem 
remuneração.
§4°. A licença prevista neste artigo só será concedida se não houver prejuízo 
para o serviço público.”

Art. 3o. Revogam-se o parágrafo Io e o parágrafo 2o do art. 133 da Lei Municipal 
Complementar n° 2.479/11.

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

de 2011.
Gabinete do Prefeito Municipa.
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