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                                                   PROJETO DE LEI Nº 13, DE 19 DE MAIO DE 2016. 

 

Dispõe sobre a instituição do Programa de Prorrogação da 

Licença Maternidade e à Adotante no âmbito do Município de 

Tiradentes do Sul, e dá outras providências.  

 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Regime Jurídico respectivamente obedecido pela 

Administração Pública Direta e Indireta de Tiradentes do Sul, o Programa de Prorrogação da Licença 

Maternidade e à Adotante. 

 

Art. 2º. O Programa de Prorrogação da Licença Maternidade e à Adotante, emanado da autorização 

prevista no art. 2º da Lei Federal nº 11.770/08, destina-se à prorrogação, pelo prazo suplementar de 

60 (sessenta dias), do período de licença-maternidade consagrado pelo inciso XVIII, do artigo 7º e 

§3º, do artigo 39, ambos da Constituição Federal.  

 

§ 1º. O exercício do direito à prorrogação da licença-maternidade, nos termos do artigo 2º desta Lei, 

constitui faculdade da agente pública municipal, cuja garantia à fruição impõe o dever administrativo 

de formalizar o competente requerimento, dirigido à autoridade administrativa responsável pelo 

órgão ao qual esteja vinculada, até o final do primeiro mês após o parto, e concedida imediatamente 

após a consumação da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal. 

 

§2º. Uma vez efetivado o requerimento de prorrogação, nos moldes desta Lei , a autoridade pública 

não poderá indeferi-lo, visto que a concessão é imperativa.  

 

§3º. O início do prazo de prorrogação, concebida para efeito desta Lei como licença- maternidade 

municipal, dar-se-á no dia subsequente ao do término da licença-maternidade constitucional. 

 

Art. 3º. O benefício que alude o artigo anterior alcança as agentes públicas ocupantes de cargos, 

empregos ou funções públicas, de provimento efetivo, comissionado, função de confiança e 

provisório. 

 

Parágrafo único. A agente pública de vínculo temporário, contratada por período determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, fará jus ao benefício da licença- 

maternidade municipal desde que seu respectivo prazo seja compreendido na vigência do contrato 

temporário celebrado com a Administração Pública  do Município, sem prejuízo dos demais 

requisitos estabelecidos por esta Lei. Sendo o prazo contratual inferior ao período de licença-

maternidade- municipal, a fruição desta será proporcional ao prazo remanescente de vigência 

daquele. 
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Art. 4º. O benefício de que trata esta Lei não possui natureza previdenciária, sendo seu pagamento 

custeado pelo Tesouro Municipal. 

 

§1º Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a agente pública municipal terá direito 

à sua remuneração integral, cujo pagamento será efetuado com recursos públicos municipais, nos 

mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade pago pelo regime de 

previdência social. 

 

§2º O prazo de prorrogação será considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. 

 

 

§3º A remuneração percebida pela agente pública, no gozo da licença-maternidade correspondente 

ao prazo de prorrogação, classificar-se-á como salário-maternidade municipal, impondo a sua 

menção nos comprovantes de pagamento de salários expedidos pelo órgão da Administração Pública, 

bem como devida a escrituração nas peças contábeis de execução orçamentária. 

 

Art. 5º. O direito à prorrogação da licença-maternidade previsto nesta Lei, estender-se-á à agente 

pública adotante ou detentora de guarda judicial para fins de adoção de criança e será devido na 

seguinte proporção: 

 

I - 60 (sessenta dias), no caso de criança de até 1 (um) ano de idade;  

II - 30 (trinta dias), no caso de criança de mais de 1 (um) e menos de 4 (quatro) anos de idade; e 

III - 15 (quinze dias), no caso de criança de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade. 

 

Parágrafo único. Para efeito desta Lei aplicar-se-á o conceito de criança definido pelo Estatuto da 

Criança e Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90). 

 

Art. 6º. Na hipótese de parto de natimorto ou, ocorrendo óbito após o parto ou no período em que se 

encontra na licença maternidade constitucional, a agente pública não terá direito à prorrogação de 

que trata esta Lei. 

 

§1º. O óbito do neonato no curso do período de prorrogação importa na extinção do benefício no 

prazo que lhe sobejar, assegurando-se à agente pública a remuneração concernente ao prazo fruído. 

 

Art. 7º. No período de prorrogação da licença-maternidade de que trata esta Lei, a agente pública 

não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança deverá ser mantida sob seus cuidados, 

não podendo ser matriculada  em creche ou organização similar. 

 

§ 1º. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a agente pública perderá o direito 

à prorrogação e se sujeitará às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do devido 

ressarcimento ao erário dos valores eventualmente recebidos. 
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§2º. A vedação de manutenção da criança em creche ou organização similar, de que trata o §1º deste 

artigo, não se aplica ao período de 15 (quinze) dias que antecedem ao tempo final da licença, visto 

que se destinará à adaptação da criança àquela situação assistencial vindoura. 

 

Art.8º. As agentes públicas abrangidas pelo art. 2º desta Lei que, na data de sua publicação, estiverem  

em gozo da licença maternidade constitucional, poderão requerer a prorrogação de sua licença 

mediante implementação do benefício da licença-maternidade municipal, desde que a façam até o 

termo final do período concernente à licença-maternidade constitucional. 

 

Parágrafo único. A inobservância desse prazo implica em renúncia tácita ao benefício facultado 

nesta Lei, operando-se a decadência do direito. 

 

Art. 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei onerarão as dotações de todas as unidades 

orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário. 

 

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul-RS, aos 19 de maio de 2016. 

      

 

 

 

João Carlos Hickmann 

Prefeito 

 

 

 

                                                                                  Visto .........../.................../..................... 

                           

                       Assessoria Jurídica 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 13, E 19 DE MAIO DE 2016. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa, conforme indicação 

apresentada, o Projeto de Lei que “Institui o Programa de Prorrogação da Licença Maternidade e à 

Adotante no âmbito do Município de Tiradentes do Sul.  

O presente Projeto de Lei visa a estender às servidoras públicas municipais ocupantes de cargos, 

funções e empregos públicos, 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”. Com efeito, 

a disposição do art. 2º , da Lei Federal no 11.770/08 não é auto-aplicável, e está condicionada à edição 

de ato regulamentar pelo ente administrativo a que se encontrarem vinculadas as servidoras públicas, 

in casu, o Município de Tiradentes do Sul. Com essa disposição legal, o Poder Executivo Municipal 

está autorizado a instituir programa que garanta a prorrogação da licença à gestante, desde que custeie 

o pagamento da remuneração integral durante a prorrogação da referida licença. Portanto, de uma 

interpretação literal da referida lei, e 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 do Município de 

Tiradentes do Sul, pois do contrário, tem-se o mesmo que negar por via transversa o direito à licença 

maternidade, constitucionalmente previsto, nos moldes pretendidos pela saúde pública no país – 

aleitamento materno exclusivo até os 6 (seis) meses de idade do bebê.  

Frise-se que a Lei Federal que autoriza a concessão de prorrogação do período de licença-

maternidade está em vigor desde o ano de 2008, ou seja, há  quase oito anos e o Município de 

Tiradentes do Sul ainda não adequou a sua legislação, sendo um dos únicos municípios da região que 

não garante esse direito às suas servidoras.  Ademais, importante ainda ressaltar que as servidoras 

públicas do Estado do Rio Grande do Sul possuem legislação autorizando a prorrogação da   licença 

maternidade, assim como os servidoras públicas federais. Destarte, a concessão desse direito às 

servidoras do Município constitui um ato de valorização do funcionalismo público e incentivo, uma 

vez que equipara as servidoras municipais às servidoras públicas da esfera estadual e federal. 

Além disso, fundamenta a necessidade de prorrogação do aludido benefício o fato de que o 

legislador constitucional dedicou especial atenção e proteção à família, à gestante, à maternidade, 
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bem como à mulher. Ou seja, a Constituição Federal reconheceu a família como base do Estado, 

garantindo-lhe especial proteção (art. 226), garantiu licença maternidade a todas as trabalhadoras (art. 

7º , XVIII) e vedou a dispensa arbitrária delas desde a confirmação da gravidez até cinco meses após 

o parto (art. 10, II, do ADCT), de modo que inexiste dúvida quanto a isso. Trata o caso, portanto, de 

repercussão geral,  uma vez que, a edição de lei municipal nesse sentido ultrapassa interesses 

subjetivos, e atinge, portanto, interesse da coletividade como um todo, com forte apelo constitucional, 

pois é, ou ao menos deve ser, do interesse do gestor e de toda comunidade, o desenvolvimento de 

cidadãos saudáveis e inteligentes, que assim serão caso seja respeitado à mãe e ao bebê a 

possibilidade do exclusivo aleitamento materno pelo tempo mínimo de 06 meses, consoante 

prescrição médica nacional, cujo fato é notório.  

Além disso, sem edição de Lei nesse sentido, o  Município está  suscetível a responder ações 

judiciais que reclamam a prorrogação da licença maternidade e que comumente são julgadas 

procedentes, demandando gasto de  tempo e serviço  desnecessário  por parte do Município para 

reverter tais decisões junto aos tribunais superiores, pois quando isso acontece já transcorreram os 60 

(sessenta) dias supervenientes da licença maternidade, e não traz qualquer economia quer de dinheiro, 

quer de trabalho para a administração, que se impõe evitar.  

Assim, com a presente proposta, a atual Administração pretende harmonizar de forma equânime 

o benefício de ampliação da Licença Maternidade e à Adotante no âmbito do Município de Tiradentes 

do Sul,  enquanto compromisso com o desenvolvimento infantil e a evolução social do povo. 

 Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei para apreciação dos Nobres Vereadores 

dessa Casa de Leis.  

 

 

Tiradentes do Sul, 19 de maio de 2016. 

 

 

João Carlos Hickmann 

Prefeito Municipal 
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