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PARECER JURIDICO 039/2021 

Senhora Presidente; 

Senhores(as) Vereadores(as): 

 

I – RELATÓRIO 

Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 039/2021, que promove alterações na Lei 

Municipal nº 1.910/2018 e, por consequência, na Lei Municipal nº 701/2001 – Regime Jurídico 

Único dos Servidores do Município de Picada Café, para ampliar o prazo de concessão de 

licença maternidade às servidoras.  

É o breve relatório. 

II - PARECER 

Inicialmente, cumpre observar que o presente projeto de lei não padece de vício de 

constitucionalidade, respeitando o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal. 

Adiante, a Lei Orgânica Municipal dispõe: 

Art. 6° Compete ao Município no exercício de sua autonomia: 

(...) 

IV - organizar os quadros e estabelecer o regime de trabalho de seus servidores públicos do 

Município, das autarquias e fundações públicas, observados os princípios da Constituição 

Federal e desta Lei orgânica Municipal; 

Embora não se desconheça que as normas trabalhistas tenham estendido a licença 

maternidade para 180 (cento e oitenta dias), é crucial lembrar que o servidor público municipal 

se encontra vinculado a regime jurídico próprio, definido em lei, e não é alcançado por regras 

celetistas.  

A competência para definir, pois, o período da licença maternidade das servidoras 

públicas do Poder Executivo, é exclusivamente deste, em razão, como dito, do contido no art. 

30, inciso I, da Constituição Federal, e também do próprio postulado da legalidade, insculpido 

em seu art. 37, caput. 

Vale destacar, nessa toada, que o mérito das alterações, que em suma estendem 

para 180 (cento e oitenta) dias a licença maternidade, extravasam a alçada deste 
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assessoramento técnico jurídico, reservando-se exclusivamente aos nobres Edis, uma vez que, 

como dito, não se vislumbra, na presente proposição, a ocorrência de vícios de 

constitucionalidade ou infringência à lei infraconstitucional. 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ISSO POSTO, face a inexistência de impeditivos, opina o signatário pela REGULAR 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI. 

É o parecer opinativo. 

Picada Café, 17 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Rodrigo Fernando Schoeler Spier 

OAB/RS 70.421 

 

 

 


