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PROJETO DE LEI 01-00728/2019 do Vereador Toninho Vespoli (PSOL) 
"Altera o artigo 138 e acresce o artigo 153-A na Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979 

- Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, para dispor sobre a licença aos servidores 
municipais para comparecer às reuniões escolares bimestrais de filhos ou criança ou 
adolescente sob sua guarda, limitadas a 4 (quatro) vezes por ano. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O artigo 138, da Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município, fica acrescido do inciso VIII, com a seguinte redação: 

"Art. 138............................................................................... 

............................................................................................. 

VIII - de um dia, para comparecer às reuniões escolares bimestrais de seus filhos ou 
criança ou adolescente sob sua guarda, limitadas a 4 (quatro) vezes por ano." (NR) 

Art. 2º Fica acrescido o artigo 153-A à Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, com a 
seguinte redação: 

"Art. 153-A O funcionário estável poderá obter licença de um dia, para comparecer às 
reuniões escolares bimestrais de seus filhos ou criança ou adolescente sob sua guarda, 
limitadas a 4 (quatro) vezes por ano. 

§ 1º O pai ou responsável por mais de uma criança que frequentem turnos diferentes 
só terá um dia abonado por bimestre. 

§ 2º A licença só será concedida mediante comprovação expedida pela escola, por 
meio de declaração de frequência. 

§ 3º Na folha de ponto deverá estar registrada a ausência do servidor, com a descrição 
do motivo e da Lei que o institui. 

§ 4º A licença será considerada, para todos os efeitos legais, como de efetivo exercício, 
exceto para contagem de tempo de contribuição para aposentadoria e disponibilidade." (NR) 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

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

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 165 
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