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DECRETO Nº. 078, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

INSTITUI O PROGRAMA DE PRORROGAÇÃO DA LI- 
CENÇA-PATERNIDADE PARA OS SERVIDORES REGI- 
DOS PELA LEI MUNICIPAL Nº. 089, DE 06 DE DE- 
ZEMBRO DE 1999. 

 
O SR. ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal de Terra 

Santa, Estado do Pará,no uso de suas atribuições legais de acordo com o Inciso IX do artigo 76 da 
Lei Orgânica Municipal e a Norma Constitucional vigente: 

 
DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Prorrogação da Licença Paternidade para os servidores 

regidos pela Lei Municipal nº. 089, de 06 de dezembro de 1999. 

Art. 2º - A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que re- 

queira a concessão da referida licença, após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze 

dias, além dos cinco dias concedidos pelo artº 187, da Lei Municipal nº. 089/1999. 

§ 1º - A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 

187, da Lei Municipal nº. 089/1999. 

§ 2º - O disposto neste Decreto é aplicável a quem adotar ou obtiver guarda judicial para 

fins de adoção de criança. 

§ 3º - Para os fins do disposto no § 2º, considera-se criança a pessoa de até doze anos de 

idade incompletos. 

Art. 3º - O beneficiado pela prorrogação da licença-paternidade não poderá exercer qual- 

quer atividade remunerada durante a prorrogação da licença-paternidade. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará o cancelamento da 

prorrogação da licença e o registro da ausência como falta ao serviço. 

Art. 4º - O servidor em gozo de licença-paternidade na data de entrada em vigor deste De- 

creto poderá solicitar a prorrogação da licença, desde que requerida até o último dia da licença 

ordinária de cinco dias. 

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Administração poderá expedir normas complementares 

para execução deste Decreto. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

REGISTRE-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE. 
GABINETE DO PREFEITO DE TERRA SANTA - PARÁ, 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
 
 

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 
Prefeito Municipal 

 
Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 de 
24/12/1997, que no dia 16 de fevereiro de 2022 foi publicado o DECRETO Nº 078/2022 no 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Terra Santa e no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Terra Santa (www.terrasanta.pa.gov.br). 
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