
LEI MUNICIPAL N° 525/2009, de 05 de junho de 2009. 

 

 

Dispõe sobre a instituição do Programa de Prorrogação da 

Licença à Gestante e à Adotante. 

 

 

            GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores apro-

vou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

     Art. 1° - Fica instituído no âmbito da Administração Pública 

Municipal direta, autárquica e fundacional, o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à 

Adotante. 

     Art. 2° - Serão beneficiadas pelo Programa de Prorrogação da 

Licença à Gestante e à Adotante as servidoras públicas municipais lotadas ou em exercício nos órgãos 

e entidades integrantes da Administração Pública direta, autárquica e fundacional.  

     § 1° - 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. 

     § 2° - 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.  

     § 3° - 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. 

     § 4° - A prorrogação da licença será custeada com os recursos 

livres da Prefeitura Municipal.  

     Art. 3° - No período de licença à gestante e licença à adotante de 

que trata esta Lei, as servidoras públicas referidas no artigo 2º não poderão exercer qualquer atividade 

remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar. 

     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. 4° - A servidora em gozo de licença à gestante na data de 

publicação desta Lei poderá solicitar a prorrogação da licença, desde que requerida até trinta dias após 

esta data. 



      Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei serão por 

recursos próprios do orçamento municipal, através da Abertura do Seguinte Crédito Especial: 

03     - SECRETARIA DA ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

03.01    - SECRETARIA DA ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

2.044    - Benefícios Assistenciais à Servidores 

213-3190.16.99.00.0001 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 5.000,00   

Art. 6º - Servirão de recursos para cobrir a abertura do Crédito 

Especial de que trata o artigo anterior, o Superávit Financeiro apurado no encerramento do exercício 

de 2008 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

     Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

- RS, aos 05 dias do mês de junho de 2009. 
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