
 

 

 

EDROALDO KNOP DE OLIVEIRA, Vereador pela 

bancada do PSDB, vem na forma regimental apresentar o 

seguinte: 

 

 

 

ANTEPROJETO DE LEI N° 001/2011 

 

 

 

 

Que após a aprovação em Plenário seja oficiado ao Sr. 

Edison Baraldi Machado, Prefeito Municipal, para que o 

mesmo aprecie o referido Anteprojeto para posterior 

transformação em Lei. Maiores justificativas em anexo. 

 

 

 Sala das Sessões, 15 de abril de 2011. 

  

 

 

 

Edroaldo Knop de Oliveira 

Vereador/PSDB 
 

 

 

 

 

 



ANTEPROJETO DE LEI N°. 001/11 , de 05 de abril de 2011. 

 

Autor: Vereador Edroaldo Knop de Oliveira 

 

Dispõe sobre a instituição do programa de 

prorrogação da licença à gestante e à adotante, e dá 

outras providências. 

 

Art. 1º Fica instituído no âmbito da Administração Pública 

Municipal direta, autárquica e fundacional, o Programa de 

Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante.  

 

Art. 2º Serão beneficiadas pelo Programa de Prorrogação da 

Licença à Gestante e à Adotante as servidoras públicas 

municipais regidas pelos regimes estatutário, celetista, e de 

provimento em comissão, lotadas ou em exercício nos órgãos e 

entidades integrantes da Administração Pública Municipal 

direta, autárquica e fundacional.  

 

§ 1º A prorrogação será garantida à servidora pública que 

requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto e 

terá duração de sessenta dias.  

 

§ 2º A prorrogação a que se refere o § 1º iniciar-se-á no dia 

subseqüente ao término da vigência da licença gestante prevista 

na lei previdenciária a que a servidora estiver vinculada.  

 

§ 3º O benefício a que fazem jus as servidoras públicas 

mencionadas no caput será igualmente garantido, na mesma 

proporção prevista na lei previdenciária aplicável, a quem 

adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança.  

 

§ 4º A prorrogação da licença será custeada com os recursos 

livres do Órgão ou Entidade que a servidora estiver vinculada.  

 

Art. 3º No período de licença gestante e licença à adotante de 

que trata esta Lei, as servidoras públicas referidas no art. 2º não 



poderão exercer qualquer atividade remunerada e a criança não 

poderá ser mantida em creche ou organização similar, nos 

primeiros 45 (quarenta e cinco) dias da prorrogação das 

licenças.  

 

Parágrafo único. Em caso de ocorrência de quaisquer das 

situações previstas no caput, a beneficiária perderá o direito à 

prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário.  

 

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei serão custeadas 

pelas dotações orçamentárias em anexo. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 15 de abril de 2011.  

 

 

 

 

Edroaldo Knop de Oliveira 

Vereador/PSDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

O presente anteprojeto de lei pretende contemplar as 

servidoras do Município de Campo Novo com a extensão de 

direito já consagrada à parcela significativa da administração 

pública nacional, bem como a iniciativa privada. 

Já se firmou na legislação concernente ao tema o 

entendimento de que é possível, apropriado e promotor da vida 

com dignidade a concessão de licença gestante superior ao 

prazo inicialmente consagrado em nosso Direito de 4 (quatro) 

meses.  

Os estudiosos da infância são unânimes em afirmar que 

quanto mais tempo a mãe passa com a criança nos seus 

primeiros meses de sua vida mais saúde corporal, mental e 

emocional esta terá pela vida toda.  

Além disso, é também salutar à própria saúde da mãe este 

contato com a criança, possibilitando, inclusive, um processo de 

amamentação mais qualificado.  

Ganha, pois, com a adoção do benefício proposto, 

extensão, mediante pedido regular da mãe servidora do 

Município, de licença maternidade por mais 2 (dois) meses, 

tornando possível integralizar 6 (seis) meses, a infância, a 

servidora, a família, e, por conseguinte, a administração pública 

municipal. 

A medida eleva, neste item, a gestão pública municipal 

aos patamares de qualidade das gestões mais avançadas no país, 

motivo pelo qual julgamos plenamente justificada a adoção da 

medida sugerida como anteprojeto ao Poder Executivo, para 

que possa se transformar em Lei. 

 


