
 
Projeto de Lei Legislativo nº 012/2016                                de 30 de novembro de 2016. 

 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-
MATERNIDADE (OU LICENÇA GESTANTE) NO ÂMBITO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE/RS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

     

Art. 1º A prorrogação da licença-maternidade (ou licença 
gestante) por 60 (sessenta) dias, prevista nos arts. 7º, XVIII, 39, § 3º, da Constituição 
Federal, no art. 1º da Lei Federal nº 11.770/2008 e na alínea e, do inciso I, do art. 190, 
da Lei Municipal nº 718/1990, no âmbito desta Câmara Municipal, obedecerá ao 
disposto nesta Lei. 

Art. 2º Durante o período de prorrogação da licença-
maternidade (ou licença gestante), a servidora municipal terá direito à sua 
remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do 
salário-maternidade pago pelo regime geral de previdência social. 

Art. 3º A prorrogação da licença à gestante será aplicada às 
servidoras titulares de cargos de provimento efetivo, cargos comissionados ou 
exercentes de funções gratificadas. 

Art. 4º A prorrogação da licença somente será deferida 
mediante apresentação de requerimento pela interessada dentro do período da 
licença-maternidade. 

Parágrafo Único – A prorrogação a que se refere está Lei 
iniciar-se-á no dia subsequente ao término da vigência da licença-maternidade 
assegurada pelo regime de previdência que a servidora estiver vinculada, e será 
custeada diretamente pelo Poder Legislativo com recursos outros que não os 
previdenciários.   

Art. 5º Às beneficiárias referidas no artigo anterior será 
garantida a prorrogação da licença sempre que adotarem ou obtiverem guarda judicial 
para fins de adoção, proporcional à idade da criança: 

 

 

 

 

 

 



I – até dois anos, 60 (sessenta) dias; 

II – mais de dois até quatro anos, 45 (quarenta e cinco) dias; 

III – mais de quatro até seis anos, 30 (trinta) dias; 

IV – mais de seis anos, 15 (quinze) dias. 

§ 1º Nos termos do art. 2º da Lei nº 8.069/90, considera-se 
criança a pessoa de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 

§ 2º A prorrogação será garantida à servidora que requeira o 
benefício até o 15º após a adoção ou a obtenção da guarda judicial para fins de 
adoção 

Art. 6º No caso de coincidir o período de prorrogação da 
licença com o da fruição de férias, estas serão gozadas após o término da 
prorrogação, se outra data não houver sido requerida pela interessada. 

Art. 7º No período de prorrogação da licença-maternidade fica 
vedado a servidora o exercício de qualquer atividade remunerada, e a criança não 
poderá ser mantida em creche ou organização similar. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto 
no caput deste artigo acarretará a perda do direito à prorrogação. 

Art. 8º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria. 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
     

Plenário Armidório Oscar Pasa, em 30 de novembro de 2016. 
 
 
 

MARCOS ANTONIO PASA 
Vereador/PMDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justificativa ao 
Projeto de Lei Legislativo nº 012/2016 

 
A presente proposta tem por objetivo possibilitar a prorrogação 

da licença-maternidade e à adotante no âmbito da Câmara Municipal de Arroio do 
Tigre/RS por mais 60 (sessenta) dias. 

O presente Projeto de Lei visa estender às servidoras deste 
Legislativo Municipal o benefício da prorrogação da licença maternidade, disposto na 
Lei Federal no 11.770, de 9 de setembro de 2008, que criou o “Programa Empresa 
Cidadã”. 

O art. 2º, da supracitada Lei, assim dispõe: 
 
“Art. 2º - É a administração pública, direta, indireta e 

fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-
maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei.” 

 
Logo, o dispositivo do art. 2º da Lei Federal no 11.770/08, não 

é auto-aplicável, estando condicionado à edição de ato regulamentar pelo ente 
administrativo a que se encontrarem vinculadas as servidoras públicas, neste caso, o 
Poder Legislativo de Arroio do Tigre/RS. 

Portanto, em obediência aos princípios da legalidade e da 
razoabilidade que regem a administração pública, torna-se imprescindível a edição de 
lei municipal para prorrogação do benefício de licença maternidade às servidoras 
públicas gestantes, pois do contrário, tem-se o mesmo que negar por via transversa o 
direito à prorrogação da licença-maternidade, constitucionalmente previsto, nos 
moldes pretendidos pela saúde pública no país – aleitamento materno exclusivo até os 
6 (seis) meses de idade do bebê. 

Assim, proponho o presente projeto de lei, esperando 
aprovação pelos nobres colegas. 
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