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UERIMENTO N» 023/2019, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

O Vereador infra-assinado. no uso de suas atribuições legais, solicita à Vossa
Excelência, após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, requerendo com base na legislação vigente, a elaboração de Projeto
de Lei, que prorrogue por sessenta dias a duração da licença-maternidade,
prevista nos Arts.?", XVIII, e 39, § 3®, da Constituição Federal, destinada às servidoras
públicas municipais da Prefeitura de Barra de Santa Rosa. Para tanto, segue em
anexo, minuta do Projeto de Lei, que servirá de base, na sua elaboração.

JUSTIFICATIVA

Após ouvir a solicitação de algumas servidoras, gestantes e não
gestantes, analisamos a situação em relação à ampliação da licença
maternidade para o poder executivo e autarquias municipais. A licença
maternidade pelo período de 180 dias iniciou a tramitação no Brasil através do
projeto de Lei 2.513/07, alterado pela Lei 11.770 de 09 de setembro de 2008,

sendo regulamentada em dezembro de 2010, em razão do estudo de impacto
financeiro, devido às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. A licença
maternidade pelo período de 180 dias já vinha sendo aplicada em algumas
cidades e estados, os quais estabeleciam tal período através de alteração e
aprovação de leis estaduais e municipais, porem essas leis tratavam apenas
das servidoras públicas das respectivas cidades, ou seja, este benefício não se
estendia as trabalhadoras de empresas privadas sob o regime CLT. Com a
regulamentação da Lei 11.770, em dezembro de 2010, o Governo Federal
lançou o Programa Empresa Cidadã, que prevê o abatimento de impostos para
as empresas privadas que prorrogarem a licença de suas empregadas por
mais 60 dias, além dos 120 que já lhes era de direito, somando um total de 6
meses de licença maternidade.

Entre os principais objetivos da alteração desse benefício podemos
citar:Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que a amamentação
regular, por seis meses, reduz 17 vezes as chances de a criança contrair
pneumonia, 5,4 vezes a possibilidade de anemia e 2,5 vezes a ameaça de
crises de diarréia. Realçam também a importância da relação entre mãe e filho
durante a primeira infância, principalmente no primeiro ano de vida do bebê.
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Com a ampliação da lícença-maternidade, de 4 meses para 6 meses, as mães
terão mais possibilidades de estender a amamentação exclusiva, que vai até os
seis meses de vida do bebê. Antes, com uma licença de 4 meses, as mães se
viam obrigadas a introduzir o uso da mamadeira ainda na fase vital do leite

materno para alimentar seu bebê enquanto estava fora, Esse ato, na sua
maioria, resuítava em desmame precoce, perdendo muito dos benefícios que a
amamentação exclusiva traz,

A amamentação é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento e
crescimento do bebê e se for exclusivo até os seis meses, os benefícios
aumentam tanto para o bebê quanto para a mãe. Outro fator importante que a

licença-maternidade ampliada objetiva é a maior ligação entre mãe e bebê,
sobretudo nos seis primeiros meses de vida.

Há maior estimulação nas conexões do cérebro do bebê,
desenvolvimento físico, emocional e intelectual a curto e longo prazo, É no
primeiro ano de vida que a criança vive uma fase de total dependência da mãe
e é nessa fase em que se estabelecem padrões de relacionamento para a vida
compartilhada em sociedade, A qualidade do vínculo mãe-bebê demonstra um
potencial maior ou menor de um adulto vir a ser saudável. Como mãe e criança
recorrem menos aos serviços de saúde com a prorrogação da licença-
maternidade. os gastos com saúde pública serão visivelmente reduzidos tanto

a curto como longo prazo já que os benefícios são para toda a vida de mãe e
bebê, Como todos só temos a ganhar com a licença-maternidade ampliada,
temos que lutar para que o benefício seja unanimidade para que o futuro das
crianças e do pais seja cada vez melhor.

Sala das Sessões "Ver, EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa - PB, 03 de setembro de 2019.

HÉDERSON KIARELY LINS GOMES
Vereador Proponente

EDSON GUEDES MONTEIRO

Vereador Proponente
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MINUTA DE PROJETO DE LEI

LEI MUNICIPAL N" , de de 2019.

PRORROGA, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE
BARR.\ DE SANTA ROSA-PB O PRAZO DE

LiCENCA-MATERNIDADE DAS SERVIDORAS

PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA. Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o PODER LEGISLATIVO aprova, e eu,
sanciono a seguinte LEI:

Ari. I" - Fica prorrogada por sessenta dias a duração da licença-matemidade, prevista nos Arts.7°, XVHI,
e 39. § 3°, da Constituição FederaL destinada às servidoras públicas municipais da Prefeitura de Barra de
Santa Rosa-PB.

Parágrafo único - A prorrogação será garantida á servidora pública municipal mediante requerimento
efetiv.ido até o final do primeiro mês após o parlo, e concedida imediatamente após a fhiição da licença-
maternidade de que trata o art. 7°, XVIII. da Constituição Federal

An. 2 - Durante o período de prorrogação da licença-matemidade. a servidora municipal terá direito à sua
remuneração integrai, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-matemidade pago
pelo regime gerai de previdência social

Art. y -Durante a prorrogação da licença-matemidade de que trata esta Lei, a servidora não poderá
exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização
similar.

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

Art 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra de Santa Rosa- PB, /__/ .

Prefeito Constitucional
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