
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO 
CEP: 95166-000 – FONE/FAX: (54) 3285.1300 

www.picadacafe.rs.gov.br 
E-mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br 

 

PROJETO DE LEI Nº 039/2021, de 16 de setembro de 2021. 

 

     ---------------------------------------------------------------------------- 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO LXI DO ARTIGO 1º 

DA LEI MUNICIPAL Nº 1.910/2018, QUE ALTERA A LEI 

MUNICIPAL Nº 701/2001 QUE DISPÕES SOBRE O 

REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

      ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  LUCIANO KLEIN, Prefeito Municipal de Picada Café. 

 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

 

LEI: 

 

 

Art. 1º- Dá nova redação ao inciso LXI, do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.910/2018, que passará a 

ter a seguinte redação:  

 

 

“Art. 1º - 

 

.... 

LXI - ... 

 

Art. 112B - ... 

§1º A licença gestante e maternidade será sem prejuízo da remuneração, correndo por conta do 

regime previdenciário, por um período de 180 dias. 

... 

 

Art. 112C -  À servidora adotante ou que obtiver a guarda judicial para fins de adoção será 

garantida a licença, pelo período de 180 dias, a contar da apresentação da nova certidão de nascimento do adotado 

ou termo de guarda constando expressamente o nome da servidora.” 

 

 

Art. 2º- Esta LEI entra em vigor a partir de sua publicação.  

 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 16 de setembro de 2021. 

 

                 

 

 

         LUCIANO KLEIN 

       Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 039/2021 
 
Senhora Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

   

  Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 039/2021, que versa sobre a 

alteração da Lei Municipal nº 1.910/2018. 

  O presente Projeto de Lei visa prorrogar a Licença Maternidade, de 120 (cento e vinte) dias para 

180 (cento e oitenta) dias, e estender esse benefício às servidoras públicas municipais, titulares de cargo efetivo e em 

comissão. 

  Fundamenta a necessidade de prorrogação do aludido benefício o fato de dedicar especial atenção e 

proteção à família, à gestante, à maternidade, bem como à mulher, de modo que inexiste dúvida quanto a isso, 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 Cafeenses saudáveis e inteligentes, que assim serão caso seja 

respeitado à mãe e ao bebê a possibilidade do exclusivo aleitamento materno e pelo desenvolvimento de afeto em 

tempo integral, pelo período mínimo de 06 (seis) meses, consoante prescrição médica nacional, cujo fato é notório. 

  Essa é uma medida necessária e importante para as mães e filhos, assim como também à instituição 

que receberá uma servidora mais preparada para voltar a exercer suas funções. Trata-se de um momento especial para 

a mulher e para a criança que trará benefícios para toda a vida, além de garantir o rendimento profissional da servidora 

que estará voltando às suas atividades no trabalho com mais tranquilidade. 

  Para a adequação da Lei Municipal solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

        LUCIANO KLEIN 

              Prefeito Municipal 

 

 


