
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER

LEI W 1.705/2011 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.

Estabelece prazo de
maternidade e dá
providencias.

licença
outras

PAULO CÉSAR ANTUNES, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE LAURO
MÜLLER - SC, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono. a seguinte Lei;

Art. 1° - O Município e seus entes autárquicos e fundacionais, prorrogam por 60 (sessenta) dias a
duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. r da Constituição Federal.

§ 10
- A prorrogação está garantida a todas as empregadas públicas municipais e será concedida

imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII do caput do art. 7° da
Constituição Federal, independentemente de requerimento das interessadas.

§ 2° - A prorrogação está garantida, na mesma proporção, também às empregadas públicas que
adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção de crianças,nos termos da Lei.

Art. 2° - Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a empregada pública terá direito à
sua remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-
maternidade pago pelo regime geral de previdência social.

Art. 3° - No período de prorrogação da licença-maternidade de que trata esta Lei, a empregada pública
não poderá exercer qualquer 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 empregada pública
perderá o direito à prorrogação.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
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PAULO CESAR ANTUNES
Prefeito Municipal em exercício

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Mural Público junto ao átrio
municipal na data supra.
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