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PROJETO DE LEI Nº 038-04/2020 
 

Altera e acrescenta dispositivos na Lei 
Municipal n° 1.200, de 25 de setembro de 
1972, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de 
Estrela. 

 
Art. 1° Altera o inciso III do art. 78 da Lei n° 1.200, de 25 de setembro de 1972, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 78 

 
... 
 
III – Para repouso à servidora gestante, adotante ou que obtiver guarda judicial 

para fins de adoção;” 
 
 
Art. 2º Acrescenta o inciso XI no artigo 78; os artigos 90-A, 90-B, 90-C, 90-D, 90-E, 

90-F, 90-G; artigos 92-B, 92-C, 92-D e 92-E; artigo 113-A; o inciso X no art. 144; artigos 
160-A, 160-B e 160-C; artigos 162-A, 162-B, 162-C, 162-D, 162-E e 162-F; artigo 167-A; 
da Lei Municipal n° 1.200, de 25 de setembro de 1972, com as seguintes redações: 

 
 
“Art. 78 

 
... 
 
XI – para paternidade.” 
 

Seção II 
Da licença para tratamento de saúde 

 
“Art. 90-A. A licença para tratamento de saúde será a pedido ou de ofício, sem 

prejuízo da remuneração, sendo indispensável atestado médico, que deverá ser 
apresentado em até 02 (dois) dias do início da enfermidade, sob pena de serem 
considerados como faltas não justificadas os dias de ausência. 

 
Parágrafo único. Para aceitação do atestado é indispensável que nele conste o 

Código de Classificação Internacional de Doenças – CID.  
 
Art. 90-B. Os exames para concessão de licença para tratamento de saúde 

superiores a três dias deverão passar por avaliação do médico oficial, do próprio ente ou 
por médicos credenciados pelo Município.  

 
Art. 90-C. Será punido disciplinarmente, com suspensão de quinze dias, o servidor 

que se recusar à avaliação ou perícia médica oficial, ou que não retornar as atividades 
quando esta diagnosticar aptidão ao trabalho, cessando os efeitos da penalidade assim 
que realizar a avaliação ou perícia ou retornar ao trabalho.  
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Art. 90-D. Considerado apto na avaliação ou perícia médica, o servidor reassumirá 
o exercício do cargo, sob pena de se considerarem como faltas não justificadas os dias de 
ausência. 

 
Parágrafo Único. No curso da licença poderá o servidor apresentar novo exame 

médico, caso se julgue em condições de reassumir o exercício do cargo. 
 
Art. 90-E. Quando o servidor que exercer mais de uma atividade, decorrentes de 

cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, se incapacitar definitivamente para 
uma delas, deverá a licença para tratamento de saúde ser mantida indefinidamente, não 
cabendo sua transformação em aposentadoria por invalidez, enquanto essa incapacidade 
não se estender às demais atividades. 

 
Art. 90-F. O servidor em gozo de licença para tratamento de saúde, insusceptível 

de recuperação para exercício do seu cargo ou de readaptação será aposentado por 
invalidez, após avaliação da junta médica oficial.  

   
Art. 90-G. O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a 

qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassado a licença.” 
 
 

Seção IV 

Para repouso à servidora gestante, adotante ou que obtiver guarda judicial para fins de 
adoção 

 
“Art. 92-B. Será concedida licença à servidora gestante, adotante ou que obtiver 

guarda judicial para fins de adoção, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem 
prejuízo de sua remuneração. 

 
§ 1º A licença poderá ter início a partir do nono mês, salvo antecipação por 

prescrição médica, período em que não será aceito atestado por licença saúde. 
 
§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.  
 
§ 3º Em caso de natimorto, comprovado mediante certidão de óbito, decorridos 30 

(trinta) dias do evento, a servidora será submetida a perícia médica oficial, e, se julgada 
apta, reassumirá.  

 
§ 4º Para a concessão do afastamento à servidora adotante ou que tenha obtido 

guarda judicial para fins de adoção, será indispensável que conste da nova certidão de 
nascimento da criança ou do termo de guarda, o nome da adotante ou guardiã, bem como 
deste último, que se trata de guarda para fins de adoção, não sendo devido a licença se 
contiver no documento apenas o nome da cônjuge ou companheira. 

 
§ 5º Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma 

criança, é devida uma única licença, observando que no caso de acumulação lícita de 
cargos, empregos ou funções, a servidora fará jus ao afastamento, concomitantemente, 
relativo a cada vínculo funcional.  

 
 § 6º No caso da saúde do filho o exigir, a servidora terá direito a uma hora por dia, 

que poderá ser fracionada em dois períodos, para amamentar seu filho, até completar 07 
(sete) meses de idade.  

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 

Art. 92-D. A licença maternidade não poderá ser acumulada com outras licenças ou 
afastamentos remunerados.  

  
Art. 92-E Tratando-se de servidora ativa ocupante de cargos acumuláveis, a 

licença maternidade será devida em relação a cada cargo.” 
 
 

Seção XII 
Da licença para paternidade 

 
“Art. 113-A. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença 

paternidade de 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data do nascimento, sem 
prejuízo da remuneração.” 

 
 
“Art. 144 

 
... 
 
X – auxílio reclusão.” 
 
 

Seção VII 
Do Salário Família 

 
“Art. 160-A. Será devido o salário-família, mensalmente, ao servidor ativo ou 

inativo, pertencente ao Regime Próprio de Previdência Social, que tenha renda bruta 
mensal igual ou inferior à fixada pela legislação federal para a concessão do mesmo 
benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, na proporção do número de filhos ou 
equiparados nos termos desta Lei, de até quatorze anos ou inválidos. 

 
§ 1º Equiparam-se aos filhos, mediante declaração escrita do servidor e desde que 

comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e 
não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. 

 
§ 2º Em caso de acúmulo constitucional, para aferir a renda bruta mensal do 

segurado deverão ser somadas as remunerações e/ou os proventos percebidos. 
 
§ 3º O valor da cota do salário-família será em valor igual ao fixado pela legislação 

federal para os segurados do Regime Geral de Previdência Social. 
 
Art. 160-B. Quando pai e mãe forem servidores, ambos terão direito ao salário-

família. 
 
Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou 

em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário-
família passará a ser pago apenas àquele responsável pelo sustento do menor. 

 
Art. 160-C. O direito ao salário-família cessa automaticamente: 
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito; 
II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se 

inválido, a contar da competência seguinte ao da data do aniversário; 
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III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar da 
competência seguinte ao da cessação da incapacidade.” 

 
 

Seção XI 
Do Auxílio Reclusão 

 
“Art. 162-A. O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor ativo 

recolhido à prisão que tenha renda bruta mensal igual ou inferior à fixada pela legislação 
federal para a concessão do mesmo benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, 
salvo na hipótese de permanecer este percebendo qualquer tipo de contraprestação dos 
cofres públicos, caso em que não será percebido o benefício. 

 
§ 1º Até que lei federal discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso 

IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele 
aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo. 

 
§ 2º Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão, o 

recolhimento à prisão deverá decorrer de aplicação de pena privativa de liberdade, 
cumprida em regime fechado ou semi-aberto. 

 
§ 3º Não há direito ao auxílio-reclusão quando o cumprimento da pena se der em 

regime aberto ou estiver o servidor em livramento condicional. 
 
Art. 162-B São considerados dependentes para efeitos desta seção, àqueles 

considerados beneficiários do Fundo de Previdência do Servidor – FUNPREV, na 
condição de dependentes. 

 
§ 1º Aplicam-se os dispositivos da lei municipal que disciplina o Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Estrela, para fins de 
comprovação da qualidade de dependente. 

 
§ 2º  Para a instrução do processo de concessão do auxílio-reclusão, além da 

documentação que comprovar a condição de servidor ativo e seus dependentes, será 
exigida certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do 
servidor à prisão e o respectivo Regime de cumprimento da pena, sendo tal documento 
renovado trimestralmente.  

 
§ 3º O auxílio-reclusão será devido enquanto permanecer o servidor ativo 

recolhido, nos termos deste artigo, e será rateado em cotas-partes iguais entre seus 
dependentes.  

 
§ 4º Será revertida em favor dos dependentes restantes, e rateada igualmente 

entre eles, a parte do benefício daquele cujo direito ao auxílio-reclusão se extinguir. 
 
§ 5º O auxílio-reclusão será devido a contar da data do efetivo recolhimento do 

servidor ativo à prisão, se requerido até noventa dias depois desta, ou da data do 
requerimento, se posterior.  

 
Art. 162-C. O pagamento do auxílio-reclusão será cancelado em caso de 

falecimento do servidor ativo preso e suspenso:  
I - se o dependente deixar de apresentar atestado trimestral, firmado pela 

autoridade competente, para prova de que o servidor ativo permanece recolhido à prisão. 
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II - na hipótese de fuga do servidor ativo. 
 
Parágrafo único. O benefício será restabelecido a partir da data da apresentação 

do atestado firmado pela autoridade competente, da recaptura ou da reapresentação à 
prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto perdurar umas das causas 
suspensivas previstas neste artigo.  

 
Art. 162-D. Perde o direito ao auxílio-reclusão o cônjuge, o companheiro ou a 

companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na 
união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de perceber o benefício, 
apuradas em processo judicial.   

 
Art. 162-E. É vedada a concessão de auxílio-reclusão após a soltura do segurado. 
 
Art. 162-F. Caso o servidor ativo venha a perceber o pagamento da remuneração 

correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido 
auxílio-reclusão, os valores correspondentes ao período deverão ser restituídos ao 
Tesouro pelo segurado ou por seus dependentes.” 

 

 

“Art. 167-A. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou 
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração 
do cargo efetivo a contar de 13 de novembro de 2019. 

 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput a parcelas remuneratórias 

decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada anteriores a data 
prevista no caput.” 

 
Art. 3º Ficam revogados os seguintes atos: 
I - artigos 86 a 90 e 92 da Lei n° 1.200, de 25 de setembro de 1972, a contar da 

publicação desta Lei; 
II - Lei n° 1.993, de 28 de dezembro de 1988, a contar de 13 de novembro de 2019. 
 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 18 de junho de 2020. 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela  
 

 

 

     Jônatas dos Santos 

Secretário da Administração e Rec. Humanos 
 

Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 

Estrela, 18 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 038-04/2020 

 
 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 038-04/2020, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal n° 
1.200, de 25 de setembro de 1972, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Estrela. 

O presente projeto altera a redação da licença para tratamento 
de saúde e licença maternidade, bem como passa a prever o pagamento de salário-família 
e auxílio reclusão como despesas do ente federativo, já que o  art. 9º, §2º, da Emenda 
103/2019, deixa claro que o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência fica 
limitado às aposentadorias e à pensão por morte. O §3º do mesmo artigo, em reforço, diz 
que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade 
serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta dos recursos 
previdenciários do regime próprio ao qual o servidor se vincula. Portanto, o auxílio-doença, 
o salário-maternidade, o salário-família, o auxílio-reclusão não poderão mais ser 
custeados com os recursos dos regimes próprios, devendo-os serem pagos pelo 
município. 

No seguimento do projeto passamos a regulamentar a Licença 
Paternidade, uma vez que já efetuamos a sua concessão baseada na Constituição 
Federal e dessa forma passaremos a ter legislação municipal sobre o assunto. 

Ainda, estamos revogando a Lei n° 1.993, de 28 de dezembro 
de 1988, que dispõe sobre a incorporação de funções gratificadas e dá outras 
providências, uma vez que a Emenda 103/2019 passou a proibir a incorporação de 
funções gratificadas pelos servidores públicos. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
João Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 


