
PROJETO DE LEI 68/2017 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
Autoriza o município a ampliar o período de licença maternidade às 

servidoras públicas municipais para 180 (cento e oitenta dias) na forma 
que especifica, e dá outras providências. 

 
 

Art. 1º - Fica instituída para as servidoras públicas municipais a prorrogação por mais 60 
(sessenta) dias da licença maternidade, além do prazo constitucional de 120 (cento e vinte) dias 
previsto no inciso XVIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

 
§ 1º - A prorrogação de que trata o caput deste artigo será concedida imediatamente após 

a fruição dos 120 (cento e vinte) dias iniciais. 
 
§ 2º - A prorrogação de que trata este artigo será garantida, na mesma proporção, à 

servidora ou empregada pública que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança. 

 
Art. 2º - A remuneração da licença maternidade dar-se-á da seguinte forma: 
I - nos 120 (cento e vinte) dias iniciais, pelo Regime Geral de Previdência Social; e 
II - nos 60 (sessenta) dias restantes, pelo ente público municipal. 
 
Art. 3º - Durante todo o período da licença maternidade, a servidora não poderá exercer 

qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou instituição 
similar. 

 
Parágrafo único - Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a 

beneficiária perderá o direito à prorrogação e deverá ser apurada a sua responsabilidade 
funcional. 

 
Art. 4º - As servidoras que na data da publicação desta lei estiverem em gozo da licença 

maternidade farão jus ao acréscimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia 
subsequente ao término do período inicial de 120 (cento e vinte) dias. 

 
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. 
 
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 

Palácio da Independência,  
 
 

   JOSÉ EDINARDO ESQUETINI   
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Ofício nº 0442/2017 
 
Matão, 08 de junho de 2.017. 
 
Exmo Sr. 
Valter Luiz Trevizanelli  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Matão 
Nesta 
 
Senhor Presidente. 
 

Anexo ao presente, estamos encaminhando a esse Egrégio Legislativo, para a devida 
apreciação dos Senhores Vereadores, projeto de lei de autoria deste Executivo que Autoriza o 
município a ampliar o período de licença maternidade às servidoras públicas municipais para 180 
(cento e oitenta dias) na forma que especifica, e dá outras providências. 

 
A Administração Municipal apresenta este projeto visando a adequação com outros 

municípios brasileiros que já regulamentaram esta matéria, oportunizando que as mães possam 
ter um período maior de cuidados com seus filhos, bem como incentivando a amamentação, o que 
é muito recomendável para a saúde das crianças recém-nascidas. 

 
É do conhecimento de todos os integrantes desta Casa, que a recomendação médica é de 

que os recém-nascidos sejam alimentados pelo leite da mãe, por no mínimo seis meses. 
 
Observamos ainda, que se tratará de uma grande conquista para a saúde de seus filhos e 

também para as mães servidoras, uma vez que, nesse período aumenta o laço efetivo e 
psicológico da mãe com o bebê, sendo oportuno lembrar também, que quanto mais tempo a 
criança for amamentada, mais saudável ela será, pois o leite materno aumenta a imunidade do 
recém-nascido contra doenças. 

 
Em razão da importância da matéria, solicitamos que sua tramitação se faça em regime de 

urgência, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão. 
 
Renovamos a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 
 
Atenciosamente. 
 
 
 
 
 

     JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
            Prefeito Municipal 


