
LEI MUNICIPAL Nº 2.652/11 – de 23 de março de 2011 
 

“Altera o artigo 147, acrescentando-se ao mesmo o §5º, criando-se 

o art. 147-A e seu parágrafo único e altera o §1º, do art. 149, da 

Lei 2.467/07, de 30 de maio de 2007, e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, PREFEITO 

MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei.  

 

Art.1º - O art. 147, da Lei 2.467/07, de 30 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, 

acrescido do §5º: 

 

 “Art. 147 - A servidora gestante tem direito à licença-maternidade pelo prazo de cento e vinte 

(120) dias consecutivos, sem prejuízo de sua remuneração, podendo ser prorrogada sua duração por 

mais 60 (sessenta) dias”. 

 

 “§5º - A prorrogação será garantida à servidora, mediante requerimento formulado até o final 

do primeiro mês após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de 

que trata o inciso XVIII, do art. 7º, da Constituição Federal”. 

  

 Art. 147-A – Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, 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 

empregada perderá o direito à prorrogação. 

 

 Art. 149 - ............................................................................ 

 “§ 1º - No caso de adoção ou guarda judicial de criança de até um (1) ano de idade, o período 

de licença será de cento e vinte (120) dias, podendo ser prorrogada sua duração por 60 (sessenta)”. 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos vinte e 

três dias do mês de março do ano dois mil e onze (23/03/2011). 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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