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  IPORANGA - S P   Lei n.º 144/2009  

 
        

LEI N.º 144/2009, DE 08 DE SETEMBRO DE 2009. 
 
 “AMPLIA O PERÍODO DA LICENÇA MATERNIDADE E DA LICENÇA POR ADOÇÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais; 

 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, em conformidade com a Lei Federal nº 11.770/2008 e Decreto Federal nº 
6.690/2008, autorizado a conceder a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias da licença-maternidade às servidoras do município de 
Iporanga/SP, incluindo as servidoras do Poder Legislativo do Município. 
 

§ 1º - Durante o período de prorrogação da licença-maternidade as servidoras terão direito a sua remuneração 
integral, nos mesmos termos do Regimento Geral da Previdência Social. 
 

§ 2º - A prorrogação será garantida, da mesma forma, à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança.  
 

Art. 2º - Poderão solicitar o benefício previsto no artigo 1º, as servidoras que já estiverem em gozo de licença 
maternidade, desde que requeiram o benefício até o final do primeiro mês após o parto. 
 

Art. 3º - Durante todo o período de licença-maternidade, a mãe da criança não poderá exercer qualquer atividade 
remunerada e nem colocá-la em creche ou organização similar. 
 

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

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no 
orçamento vigente. 

  
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 08 de Setembro de 2009. 
 

 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro competente e publicada em Mural, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 
 

 
 

ÁUREA MARIA STEININGER 
Diretor de Dept.º de Administração 




