
 
Prefeitura Municipal de Tatuí 

GABINETE DO PREFEITO 
Av. Cônego João Clímaco, nº 140 – Centro – Tatuí-SP 
Fone: (15) 3259-8400 / Fax: (15) 3251-5174 – CEP 18270-900 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 4.533, DE 09 DE MAIO DE 2011. 
 

 

-Estende por mais três meses a licença-
maternidade às servidoras públicas municipais cujos 
filhos recém-nascidos sejam deficientes visuais, auditivos, 
mentais, motores ou sofram de má formação congênita. 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ aprova e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º As servidoras públicas municipais de Tatuí que derem a 
luz crianças com deficiências visuais, auditivas, mentais, motoras ou que sofram de má 
formação congênita, terão direito a mais 3 (três) meses de licença maternidade. 

 
Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo passa a ser 

contado do dia seguinte ao término da licença-maternidade, que é de 6 (seis) meses, ou 
180 (cento e oitenta) dias, passando assim a 9 (nove) meses, ou 270 (duzentos e setenta) 
dias. 

 
Art. 2º Consideram-se, para efeito desta lei, deficiências todas 

aquelas classificadas pela Organização Mundial de Saúde, cujos portadores necessitam 
de assistência especial, decorrentes de problemas visuais, auditivos, mentais, motores 
ou de má formação congênita. 

 
Art. 3º As deficiências dos recém-nascidos em questão serão 

comprovadas através de laudo médico fornecido por instituições médico-hospitalares 
públicas e competentes para prestar tal informação. 

 
Art. 4º O Poder Público Municipal disporá de um prazo de 180 

(cento e oitenta) dias a partir da data de publicação desta lei para se adaptar às suas 
diretrizes. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Tatuí, 09 de Maio de 2011. 

 
 
 

LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Publicada no átrio da Prefeitura Municipal de Tatuí, em 09/05/2011. 
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