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ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Afonso Pena, s/n, Centro, CEP 77.925-000

ADM 2013/2016

LEI N° S A /2013
Em

"Dispõe sobre prorrogação de licença maternidade das
servidoras Publicas Municipais de quatro meses (120 dias) para
seis meses (180 dias) e da outras providencias".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS faz saber que
a Câmara Municipal de São Miguel aprovou e, eu VETO a presente Lei.

Art.1° - Fica instituído no âmbito da Administração Pública Municipal, direta,
indireta, autárquica e fundação, o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante
por mais 60 (sessenta) dias, prevista nos artigos 7°, XVIII, e 39, § 3°, da Constituição
Federal, e com fundamento na lei n° 11.770/08 destinada às servidoras públicas do
Município de São Miguel do Tocantins.

§ 1° - A prorrogação será garantida à servidora pública municipal mediante
requerimento efetivado até o final do primeiro mês após o parto, e concedida
imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o art. 7°, XVIII, da
Constituição Federal.

§ 2° - Para os efeitos desta lei, equiparam-se às servidoras públicas todas as
que exercem função pública no âmbito da administração pública municipal, seja
estatutária, celetistas ou ocupantes de cargos comissionados.

Art. 2° - Fica estendido o benefício previsto no artigo 1° as servidoras do
Poder Legislativo do Município de São Miguel do Tocantins.

Art 3° Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a
servidora municipal terá direito à sua remuneração integral, nos mesmos moldes
devidos no período de percepção do salário-maternidade pago pelo regime geral de
previdência social.

§ 1° - A prorrogação prevista por esta lei será concedida também à servidora
ou servidor que adotar criança ou obtiver a sua guarda judicial para fins de adoção,
sendo acrescido ao prazo concedido pela Previdência Social nas hipóteses
mencionadas no art. 71-A da lei n° 8.213/91.

§ 2° - A prorrogação não é devida quando o termo de guarda não contiver a
observação de que é para fins de adoção. / L~

§ 3° - A licença poderá ter início no primeiro (1°) dia do nono (9°) mês de// /
gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
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§ 4° - No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.
§ 5° - No caso de natimorto ou ocorrendo óbito após o parto, decorridos trinta

(30) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, julgada apta,
reassumirá o exercício.

§ 6° - No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a
trinta (30) dias de licença.

§ 7° - A servidora poderá requerer a interrupção da prorrogação da licença-
maternidade a qualquer tempo.

Art. 4° - Durante a prorrogação da licença-maternidade de que trata esta lei, a
servidora não poderá exercer atividade remunerada e a criança não poderá ser
mantida em creche ou organização similar.

Parágrafo único - Em caso de descumprimento do disposto no caput deste
artigo, a servidora pública perderá o direito à prorrogação da licença, bem como da
respectiva remuneração.

Art. 5° - A servidora em gozo de licença-maternidade na data de publicação
desta Lei poderá solicitar a prorrogação da licença, desde que requerida até trinta
dias após aquela data.

§ 1° - É assegurado à gestante o direito a readaptação, em função compatível
com seu estado físico, a partir do 5° (quinto) mês de gestação, a critério do órgão
médico oficial, sem prejuízo da licença de que trata o caput;

§ 2° - A licença para tratamento de saúde será suspensa quando da
concessão de licença para repouso à gestante.

§ 3° - No caso de natimorto ou aborto, será devida licença para tratar de
saúde mediante perícia médica;

Art 6° - Estando a gestante usufruindo férias ou licença-prêmio quando da
ocorrência do parto, a mesma será interrompida, e o período restante deverá ter o
usufruto iniciado no mesmo exercício de término da licença para repouso;

Art. 8° - À lactante é assegurado, sem qualquer prejuízo, o direito de
ausentar-se do serviço por até 02 (duas) horas diárias ou da escala de trabalho para
carga horária de quarenta (40) horas semanais, até o filho completar 6 (seis) meses
de idade.

§ 1° - Para carga horária inferior ao disposto no caput deste artigo aplicar-se-á
a proporcionalidade.

§ 2° - A concessão do benefício está condicionada à solicitação pela lactante
acompanhada da certidão de nascimento da criança.
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§ 3° - O horário de lactação ficará a critério da requerente, podendo ser
desdobrado em frações quando a lactante estiver sujeita a dois turnos ou períodos
de trabalho.

Art. 9° - O servidor poderá faltar ao serviço por até 08 (oito) dias consecutivos
por motivo de:

I - nascimento do filho;
II - falecimento do cônjuge ou acompanhamento e parente de até segundo

grau; e
III - adoção ou consecução de guarda para fins de adoção de criança de até

06 (seis) anos incompletos.
Parágrafo Único - O servidor efetivo, quando do nascimento de seu filho,

poderá faltar a serviço por até 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 10° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS,
Estado do Tocantins, aos dias do mês de MQKJpuW de 2013.

FRANCISC|f|ra^60USA LOPES
PretWMunicipal

Obs.: Lei Vetada por ter sido de Autoria do Poder Legislativo e a mesma gera
despesas para a Municipal. (Foram vetados todos os artigos).


