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Lei n° 1.156/2013 
 
 
 
 
Autoriza a prorrogação da licença maternidade no 
Município de Vespasiano Corrêa/RS e dá outras 
providências. 

 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei. 

Art. 1o  É autorizada a prorrogação por 60 (sessenta) dias, da duração da licença-maternidade 

prevista no inciso XVIII do caput do art. 7o da Constituição Federal. 

§ 1º Fica incluída na concessão de licença maternidade de que trata a presente Lei, bem como na 

prorrogação, a mãe adotante. 

§ 2º  A prorrogação será garantida à servidora que requerer o benefício até o final do primeiro mês 

após o parto, sendo concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso 

XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal.  

Art. 2o  Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a servidora 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. 3o  No período de prorrogação da licença-maternidade de que trata esta Lei, a empregada 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 servidora perderá 

o direito à prorrogação.  
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Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e treze. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


