
Lei 14.457/2022 – Programa Emprega + Mulheres e 
apoio à parentalidade



Apoio à Parentalidade na Primeira Infância 

• Pagamento de reembolso-

creche

• Manutenção ou subvenção de instituições de 

educação infantil pelos serviços sociais 

autônomos



Reembolso Creche 

Requisitos

• Creche ou de pré-escola de livre escolha ou

outra modalidade de prestação de serviços de

mesma natureza, comprovadas as despesas

realizadas,

• Limite etário,

• Ciência aos beneficiários dos procedimentos

necessários à sua utilização;

• Acesso não discriminatório e que não importe

premiação.

Natureza Jurídica

• Isentos para os fins trabalhistas,
previdenciários e fiscais,

• Não se incorporam ao contrato
de trabalho dos beneficiários.

• Não configuram rendimento
tributável do beneficiário



Apoio à Parentalidade – Flexibilização do Regime de 
Trabalho

• Teletrabalho;

• Flexibilização do Regime de Trabalho e
das Férias;

• Banco de Horas;

• Jornada de 12 x 36 (quando a atividade
permitir)

• Horários de entrada e de saída flexíveis;

• Regime de tempo parcial e antecipação
de férias individuais;



Das Medidas para Qualificação de Mulheres

• Suspensão do contrato de trabalho 
para fins de qualificação profissional

• Estímulo à ocupação das vagas em cursos
de qualificação dos serviços nacionais de
aprendizagem por mulheres e priorização
de mulheres hipossuficientes vítimas de
violência doméstica e familiar



Apoio ao Retorno ao Trabalho das Mulheres Após o 
Término da Licença-maternidade

• Suspensão do contrato de trabalho de
pais empregados para
acompanhamento do desenvolvimento
dos filhos

• Flexibilização do usufruto da
prorrogação da licença-maternidade,
conforme previsto no Programa
Empresa-Cidadã



Medidas de Prevenção e de Combate ao Assédio Sexual 
e a Outras Formas de Violência no Âmbito do Trabalho

• Alteração da denominação da CIPA para Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA).

• Inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de
outras formas de violência nas normas internas da empresa,
com ampla divulgação do seu conteúdo;

• Fixação de procedimentos para recebimento e
acompanhamento de denúncias, para apuração dos fatos e,
quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas;

• Inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao
assédio sexual e a outras formas de violência nas atividades e
nas práticas da CIPA;

• Realização, no mínimo a cada 12 (doze) meses, de ações de
capacitação, de orientação e de sensibilização dos de todos os
níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à
violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do
trabalho.



Selo Emprega + Mulher

Objetivo: reconhecer as empresas que se
destaquem pela organização, pela
manutenção e pelo provimento de
creches e pré-escolas para atender às
necessidades de seus empregados,

• Estimular a contratação, ocupação de postos de
liderança e a ascensão profissional de mulheres,
especialmente em áreas com baixa participação
feminina, tais como ciência, tecnologia,
desenvolvimento e inovação,

• Divisão igualitária das responsabilidades
parentais,

• Promoção da cultura de igualdade entre
mulheres e homens,

• Efetivo apoio às empregadas, em caso de
assédio, violência física ou psicológica ou
qualquer violação de seus direitos no local de
trabalho;

• Implementação de programas de contratação e
acolhimento de mulheres desempregadas em
situação de violência doméstica e familiar.



Disposições Gerais

Garantido de igual salário, quando idêntica a
função, prestada ao mesmo empregador.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine)
implementará iniciativas com vistas à melhoria da
empregabilidade de mulheres, especialmente
daquelas:
• que tenham filho, enteado ou guarda judicial de

crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
• que sejam chefes de família monoparental;
• com deficiência ou com filho com deficiência



Disposições Gerais

• por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso
de nascimento de filho, de adoção ou de
guarda compartilhada;

• pelo tempo necessário para
acompanhar sua esposa ou
companheira em até 6 (seis) consultas
médicas, ou em exames
complementares, durante o período de
gravidez;

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 

salário:



Obrigada!

Maria Lúcia Menezes Gadotti
tel: 55 11 98353-1498

marialucia.gadotti@stussivessp.com.br


