
 

 

 

 

 

  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

LEI MUNICIPAL 2526 

de 14 de abril de 2009 

 

 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 225, DA LEI 

MUNICIPAL Nº 1550, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001 
 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, nos termos da Lei 
Orgânica do Município, e eu, MARNE MATEUS VITORINO, Prefeito Municipal, sanciono e 
promulgo a seguinte: 

L E I : 
 

Art. 1º - O artigo 225 da Lei Municipal nº 1550, de 30 de outubro de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 225 - Será concedida, mediante laudo médico, licença à servidora 
gestante, por cento e vinte dias consecutivos, sem prejuízo da sua remuneração, podendo ser 

prorrogada por mais 60 dias.” 
 

§ 1º - A prorrogação deverá ser requerida até o final do primeiro mês 
após o parto, e concedida imediatamente após o gozo da licença maternidade prevista na 
legislação em vigor. 

§ 2º - A prorrogação será garantida, na mesma proporção, para os 
casos de adoção ou obtenção da guarda judicial para o mesmo fim. 

 

§ 3º - Durante o período de prorrogação do salário maternidade, a 
servidora terá direito a sua remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de 
percepção do salário maternidade pago pelo Sistema de Previdência Municipal. 

 

§ 4º - Fica vedado à servidora durante a prorrogação do salário 
maternidade, de que trata este artigo, o exercício de qualquer atividade remunerada, bem como a 
manutenção da criança em creche ou organização similar. 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
GABINETE   DO   PREFEITO   MUNICIPAL   DE   MOSTARDAS,      14    de    abril    de    2009.  
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