
p - OJ~'11 1.)91Jc)ll

Governo Municipal

Cons truin do

Carazinho Para Todo.

Excelentissima Senhora,
Ver. Sandra Citolin,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Cas a 0 Projeto de Lei n.o 075/11,
desta data, 0 qual Dispoe sobre a Institui<;ao do Programa de Prorroga<;ao da Licen<;a
Maternidade, para aprecia<;ao sob Regime de Urgencia.

o presente Projeto de Lei visa prorrogar a licen<;a-maternidade concedida as
gestantes, que atualmente e de 120 dias, para 180 dias. 0 referido projeto inclusive e materia
de Lei Federal n.o 11.770, de 09 de setembro de 2008, onde fica facultativa a adesao das
empresas a prorroga<;ao da licen<;a maternidade.

Alem de beneficiar tambem a mae adotiva, a amplia<;ao estimulara 0 aleitamento
materna exclusivo nos seis primeiros meses de vida (recomendado pela Organiza<;ao Mundial
de Saude e pelo governo brasileiro) e promovera 0 estreitamento dos la<;os at raves do
aumento da convivencia da mae e seu bebe, visto que este convivio aliado com 0 aleitamento
materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida sac fundamentais para que se
reduzam os riscos de a crian<;a adquirir doen<;as, como pneumonia, anemia, diarreia, alem de
evitar desenvolvimento de alergias.

Cabe salientar que 0 aleitamento materna e considerado uma vacina contra
doen<;as. Portanto, crian<;as amamentadas nesse periodo possuem mais defesas contra males
que podem ser fatais, alem da redu<;ao dos riscos de contrair doen<;as como pneumonia,
anemia, diarreia e evitar 0 desenvolvimento de alergias.

A altera<;ao nao custara muito aos cofres publicos, mas podera reduzir
significativamente os gastos com a saude ja que, ao proporcionar condi<;oes para
amamenta<;ao exclusiva nos seis primeiros meses, estaremos prevenindo as doen<;as comuns
nos dois primeiros anos de vida e reduzindo 0 risco de enfermidades do adolescente e do
adulto, tais como hipertensao arterial, obesidade, diabetes, alergia, doen<;as coronarianas e
algumas formas de cancer, como os linfomas. Alem disso, estudos de economistas de renome
na atualidade, entre os quais 0 do premio Nobel James Heckman, demonstram que 0
investimento de maior retorno economico para qualquer sociedade e 0 investimento em saude
e educa<;ao na primeira infancia, campo em que se situa 0 alcance do presente Projeto de Lei.
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Dispoe sobre a institui~ao do Programa
de Prorroga~ao da Licen~a-Maternidade.

Art. 1° Fica instituido no ambito da Administral(80 Publica Municipal
direta, autarquica e fundacional, do Municipio de Carazinho, 0 Programa de
Prorrogal(80 da Licenl(a-Maternidade.

Art. 2° Sera beneficiada pelo Programa de Prorrogal(80 da Licenl(a-
Maternidade a servidora publica municipal titular de cargo efetivo e em comiss80.

§ 1° A prorrogal(80 sera garantida a servidora que requeira 0 beneffcio
ate 0 final do primeiro mes ap6s 0 parte e tera dUral(80 de 60 (sessenta) dias.

§ 2° A prorrogal(80 a que se refere 0 § 1° iniciar-se-a no dia
subsequente ao termino da vigencia da Licenl(a-Maternidade assegurada pelo
regime de previdencia a que a servidora estiver vinculada.

Art. 3° 0 beneffcio a que fazem jus as servidoras publicas
mencionadas no art. 2° sera igualmente garantido a quem adotar ou obtiver guarda
judicial para fins de adOl(80 de crianl(a, na seguinte propOrl(80:

Paragrafo Unico. A prorrogal(80 sera garantida a servidora que
requeira 0 beneficia ate 0 15° dia ap6s a adOl(80 ou a obtenl(80 da guarda judicial
para fins de adOl(80. .

Art. 4° A prorrogal(80 da Licenl(a-Maternidade sera custeada com os
recursos livre do 6rg80 ou entidade que a servidora estiver vinculada.

Art. 5° No periodo de Licenl(a-Maternidade de que trata esta Lei, as
servidoras publicas referidas no art. 2° n80 poder80 exercer qualquer atividade
remunerada e a crianl(a n80 podera ser mantida em creche au organizal(80 similar.

Paragrafo Unico. Em caso de ocorrencia de quaisquer das situal(oes
previstas no caput, a beneficiaria perdera 0 direito a prorrogal(80, sem prejuizo do
devido ressarcimento ao erario. -;::;>J.... ~ I

@V(



Art. 6° A servidora em gozo de Licenc;a-Maternidade na data de
publicac;ao desta Lei poderc~solicitar a prorrogac;ao da Licenc;a, desde que requerida
ate trinta dias ap6s esta data ...

Art. 7° As despesas decorrentes da presente Lei correrao a conta de
dotac;ao orc;amentaria pr6pria de cada Secreta ria em que as referidas servidoras
estiverem lotadas.


