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PROJETO DE LEI Nº 004/2017 
 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO 

PROGRAMA DE PRORROGAÇÃO DA 

LICENÇA MATERNIDADE E DA LICENÇA 

PATERNIDADE, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Municipal, o 
PROGRAMA DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE E DA LICENÇA 
PATERNIDADE. 

Art. 2°. Serão beneficiados pelo Programa de Prorrogação da Licença 
Maternidade e Licença Paternidade os servidores públicos municipais titulares de 
cargo efetivo e em comissão. 

§ 1° A prorrogação da Licença Maternidade será garantida à servidora que 
requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto e terá duração de 60 
(sessenta) dias, iniciando imediatamente após a fruição da licença maternidade de 
que trata o inciso XVIII do caput do Art. 7º da Constituição da República. 

§ 2º A prorrogação da Licença Paternidade será garantida ao servidor que 
requeira o benefício no prazo de 02 (dois) dias úteis após o parto e terá duração de 
15 (quinze) dias, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1º do Art. 10 do Ato de 
Disposições Constitucionais Transitórias e na alínea “b” do Inciso IV do Art. 116 da 
Lei Municipal nº 1036/2008.  

§ 3° As prorrogações a que se referem os §§ 1º e 2º serão custeadas 
diretamente pelo Município com recursos outros que não os previdenciários. 

Art. 3º. A prorrogação será garantida, na mesma proporção, à servidora e ao 
servidor que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção da criança, que 
esteja enquadrada na alínea “a” do § 3º do Art. 116 da Lei Municipal nº 1036/2008. 

Parágrafo único. A prorrogação será garantida: 

I - às servidoras que requeiram o benefício até o final do 1º (primeiro) mês após 
a adoção ou a obtenção da guarda judicial para fins de adoção; 

II - aos servidores que requeiram o benefício até o 2º (segundo) dia útil após a 
adoção ou a obtenção da guarda judicial para fins de adoção. 

Art. 4º. Durante o período da prorrogação da licença maternidade e da licença 
paternidade: 

I – a servidora fará jus à remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no 
período da percepção do salário maternidade pago pelo Regime Geral de 
Previdência Social; 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 – site: www.glorinha.rs.gov.br 

 

II – o servidor terá direito à remuneração integral. 

Art. 5°. Nos períodos de Licença Maternidade ou Licença Paternidade de que 
trata esta Lei, os servidores públicos referidos no Art. 2º não poderão exercer 
qualquer atividade remunerada e a criança deverá ser mantida sob seus cuidados. 

Parágrafo único. Em caso de ocorrência de quaisquer das situações previstas 
no caput, os beneficiários perderão o direito à prorrogação, sem prejuízo do devido 
ressarcimento ao erário. 

Art. 6°. A servidora em gozo de Licença Maternidade na data de publicação 
desta Lei poderá solicitar a prorrogação da Licença, desde que requerida até 30 
(trinta) dias após esta data. 

Art. 7º. O servidor em gozo de Licença Paternidade na data de publicação 
desta Lei poderá solicitar a prorrogação da Licença, desde que requeira até 02 (dois) 
dias úteis após esta data. 

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

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

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 10 de fevereiro de 2017. 
 

 
 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal 

 


