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LEI COMPLEMENTAR Nº 084/2016 

 
Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 
068, de 02 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Chopinzinho (PR). 

 
O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por lei. 
 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  

  
L E I: 
 
Art. 1º. Esta Lei altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 068, de 02 de 

fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Chopinzinho (PR).  

 
Art. 2º. A Lei Complementar Municipal nº 068, de 02 de fevereiro de 2012, passa a vigorar 

com as alterações dos artigos 121, 125, 127 e 240 e com as inclusões do parágrafo único do art. 81 
e dos arts. 154-A, 154-B, 154-C, 154-D, 154-E, 154-F, 154-G, 154-H, 154-I, 154-J, 154-K, 154-L, 
154-M, 154-N e 154-O: 
 

TÍTULO III 
DOS DIREITOS E VANTAGENS 

CAPÍTULO I 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 81 (...) 
 
Parágrafo único – Remuneração do cargo efetivo corresponde ao valor constituído pelos 
vencimentos e pelas vantagens pecuniárias permanentes do respectivo cargo, estabelecidas em lei, 
acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS LICENÇAS 

(...) 
SEÇÃO II 

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 

Art. 121 – Será concedida licença para tratamento da saúde, a pedido ou de ofício, com base em 
exame realizado por médico oficial, sem prejuízo da remuneração a que faz jus, nos termos dos 
arts. 154-C e 154-D. 
(...) 
§2º - Revogado 
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SEÇÃO III 

DA LICENÇA À GESTANTE 
 

Art. 125 – Será concedida licença à servidora gestante, por 180 dias consecutivos, sem prejuízo do 
cargo, da remuneração e das férias, nos termos dos arts. 154-E e 154-F. 
 
§ 1º - revogado 
§ 2º - revogado 
§ 3º - revogado 
§ 4º - revogado 
§ 5º - revogado 
 

SEÇÃO IV 
DA LICENÇA À ADOTANTE 

 
Art. 127.   À servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção, será concedida 
licença remunerada nos termos do art. 154-G desta lei. 
 
§ 1º - revogado 
§ 2º - revogado 
§ 3º - revogado 
 

SEÇÃO VI 
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO 

 
Art. 130. Será concedida licença ao servidor acidentado em serviço, sem prejuízo da sua 
remuneração, nos termos do art. 154-C e 154-D. 
 
Parágrafo único - revogado 

 
TÍTULO III-A 

DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 154-A. Serão concedidos os seguintes benefícios assistenciais: 
 
I – Quanto ao servidor: 
a) Auxílio-doença; 
b) Salário-maternidade; 
c) Salário-família 
 
II - Quanto aos dependentes 
a) Auxilio-reclusão; 

  
CAPÍTULO II 

DA PREVIDÊNCIA 
 

Art. 154-B. Os benefícios de aposentadoria e pensão serão concedidos conforme normas 
estabelecidas no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos criado pelo 
Município de Chopinzinho (PR) por meio de lei específica. 
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CAPÍTULO III 

DOS BENEFÍCIOS 
SEÇÃO I  

DO AUXÍLIO DOENÇA 
 

Art. 154-C O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho e 
consistirá numa renda mensal correspondente à remuneração do cargo efetivo, nos termos do 
parágrafo único do art. 81 da presente lei, excluídas as vantagens transitórias.  
 
§ 1º O auxílio-doença será concedido, a pedido ou de ofício, com base em exame médico-pericial 
que definirá o prazo de afastamento. 
 
§ 2º Para concessão do auxílio-doença, o segurado será encaminhado à Perícia Oficial do 
Município para verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial. 
 
§ 3º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido a novo exame médico-pericial, que 
concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela 
aposentadoria por invalidez. 
 
§ 4º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos 30 (trinta) dias 
seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado. 
 
§5º O período máximo para manutenção do benefício de auxílio-doença é de 24 (vinte e quatro) 
meses. 
 
§6º O prazo estipulado no parágrafo anterior poderá ser estendido, desde que haja necessidade de 
complementação do tratamento para recuperação do segurado, mediante determinação 
fundamentada da Perícia Médica Oficial do Município. 
 
Art. 154-D. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de readaptação para exercício do 
seu cargo, ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, 
respeitada a habilitação exigida, será aposentado por invalidez. 
 
§1º Em caso de acúmulo de cargos, o servidor será afastado em relação à atividade para a qual 
estiver incapacitado, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades e cargos 
que o servidor estiver exercendo. 
 
§ 2º Se nos cargos acumulados o servidor exercer a mesma atividade, deverá ser afastado de 
todos, com base em laudo médico pericial. 
 

SEÇÃO II 
DO SALÁRIO-MATERNIDADE 

 
Art. 154-E. O salário-maternidade será pago para as servidoras, por ocasião do parto, inclusive do 
natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, observadas as 
situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. 
 
§ 1º O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual à remuneração do cargo efetivo da 
servidora, na forma do disposto no art. 81 desta lei, excluídas as vantagens transitórias. 
 
§ 2º O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade. 
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§ 3º Compete à servidora instruir o requerimento do salário-maternidade com os atestados médicos 
necessários. 
  
Art. 154-F. O salário-maternidade é devido à servidora gestante, durante 180 (cento e oitenta) dias, 
com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste.    
 
§ 1º Considera-se fato gerador do salário-maternidade, o parto, inclusive do natimorto, o aborto não 
criminoso, a adoção ou a guarda judicial para fins de adoção. 
 
§ 2º A data de início do salário-maternidade coincidirá com a data do fato gerador previsto no § 1º 
deste artigo, devidamente comprovado por laudo da junta médica oficial do Município apresentado 
pela servidora, ainda que o requerimento seja realizado após o parto. 
 
§ 3º Para fins de concessão do salário-maternidade, considera- se parto o evento que gerou a 
certidão de nascimento ou certidão de óbito da criança. 
 
§ 4º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante laudo da junta médica oficial com 
informação do CID específico, a servidora terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas 
semanas. 
 
§ 5º Tratando-se de parto antecipado ou não, ainda que ocorra parto de natimorto, este último 
comprovado mediante certidão de óbito, a servidora terá direito aos cento e vinte dias previstos em 
lei, sem necessidade de avaliação médico-pericial. 
 
§ 6º A prorrogação dos períodos de repouso anteriores e posteriores ao parto consiste em 
excepcionalidade, compreendendo as situações em que exista algum risco para a vida do feto ou 
criança ou da mãe, devendo o atestado médico ser apreciado pela Perícia Médica Oficial do 
Município. 
 
Art. 154-G. será devido o benefício de salário-maternidade ao segurado ou segurada que adotar ou 
obtiver guarda judicial para fins de adoção, de criança de até cinco anos incompletos, pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, e para criança maior que cinco anos e menores de doze anos, pelo prazo 
de 120 (cento e vinte), desde que haja o afastamento da atividade. 
 
§ 1º O salário-maternidade é devido à servidora independentemente de a mãe biológica ter recebido 
o mesmo benefício quando do nascimento da criança. 
 
§ 2º Para a concessão do salário-maternidade será indispensável que conste da nova certidão de 
nascimento da criança ou do termo de guarda, o nome da servidora adotante ou guardiã, bem como 
deste último, que trata-se de guarda para fins de adoção, não sendo devido o benefício se contiver 
no documento apenas o nome do cônjuge ou companheiro. 
 
§ 3º Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, é devido um 
único salário-maternidade, observando que no caso de acumulação lícita de cargos públicos, a 
servidora fará jus ao salário-maternidade relativo a cada cargo. 
 
§ 4º O benefício de salário-maternidade não poderá ser concedido a mais de um segurado em 
decorrência do mesmo processo de adoção ou guarda. 
§ 5º Na hipótese de revogação ou cassação da guarda para fins de adoção, o pagamento do 
benefício de salário-maternidade deve ser cessado na data da decisão judicial. 

 
SEÇÃO III 

DO AUXÍLIO-RECLUSÃO 
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Art. 154-H. O auxílio-reclusão será concedido aos dependentes do segurado recolhido à prisão que 
não tenha recebido remuneração dos cofres públicos, nem esteja em gozo de auxílio-doença ou de 
aposentadoria, desde que a última remuneração ou subsídio do cargo efetivo seja igual ou inferior a 
R$ 1.212,64 (um mil duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos). 
 
§ 1º O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal correspondente à última remuneração 
ou subsídio do cargo efetivo do servidor recluso, observado o limite definido como de baixa renda. 
 
§ 2º O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios 
do RGPS. 
 
§ 3º O benefício de auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor recluso a partir da 
data em que o servidor preso deixar de receber remuneração decorrente do seu cargo, e será pago 
enquanto o servidor for titular do respectivo cargo efetivo. 
 
§ 4º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do servidor. 
 
§ 5º O auxílio-reclusão será devido apenas durante o período em que o servidor estiver recolhido à 
prisão sob regime fechado ou semiaberto. 
 
§ 6º Na hipótese de fuga do servidor, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou 
da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o servidor 
evadido e pelo período da fuga. 
 
§ 7º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que 
comprove a condição de dependentes, serão exigidos: 
 
I - documento que certifique o não pagamento da remuneração ao servidor pelos cofres públicos, 
em razão da prisão;  
 
II - 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; e 
 
III – aviso de crédito da última remuneração percebida pelo servidor. 
 
§ 8º Caso o servidor venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao 
período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor 
correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído aos cofres Municipais pelo 
servidor ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de atualização até a efetiva 
devolução. 
 
§ 9º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por 
morte. 
 
§ 10. Se o servidor preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por 
morte. 
 
§ 11. Compete aos interessados instruir o requerimento do auxílio-reclusão com os 
documentos referidos no § 7º. 
 

SEÇÃO IV 
DO SALÁRIO-FAMÍLIA 
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Art. 154-I. Será devido o salário-família, em cotas mensais, ao segurado que receba remuneração, 
subsídio ou provento mensal igual ou inferior ao valor de R$ 1.212,64, (um mil duzentos e doze 
reais e sessenta e quatro centavos), na proporção do número de filhos ou equiparados, de qualquer 
condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade.  
 
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 
(sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se 
do sexo feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria. 
 
Art. 154-J. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição é de: 
 
I - R$ 41,37 (quarenta e um reais e trinta e sete centavos) para o segurado com remuneração 
mensal não superior a R$ 806,80 (oitocentos e seis reais e oitenta centavos);  
 
II - R$ 29,16 (vinte e nove reais e dezesseis centavos) para o segurado com remuneração mensal 
superior a R$ 806,80 (oitocentos e seis reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a R$ 1.212,64 
(um mil duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).  
 
Parágrafo único: O valor limite referido no caput e nos incisos I e II do parágrafo anterior será 
corrigido pelo mesmo índice aplicado aos benefícios do RGPS. 
 
Art. 154-K. Quando pai e mãe forem servidores do Município de Chopinzinho (PR), ambos terão 
direito ao salário-família. 
 
Art. 154-L. O pagamento do salário-família ficará condicionado à apresentação da certidão de 
nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação 
anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou 
equiparado. 
 
§ 1º Compete ao interessado instruir o requerimento do salário-família com os documentos referidos 
no inciso anterior. 
 
§ 2º A não apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de 
frequência à escola do filho ou equiparado implicará na suspensão do benefício, até que a 
documentação seja apresentada. 
 
§ 3º Não será devido o salário-família no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta 
de comprovação da frequência escolar e a sua reativação, salvo se comprovada a frequência 
escolar regular no período. 
 
§ 4º. 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 14 (quatorze) anos de idade, salvo se inválido, a contar 
do mês seguinte ao da data do aniversário; 
  
III – pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido ou incapaz, a contar do mês 
seguinte ao da cessação da invalidez ou incapacidade; 
 
IV – pela exoneração, demissão ou falecimento do servidor; ou  
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V – quando a remuneração do servidor ou os proventos do aposentado ultrapassar o valor previsto 
no caput do art. 154-I.  
  
Art. 154-M. As cotas do salário-família não serão incorporadas, para qualquer efeito, à remuneração 
ou ao benefício. 
 
Art. 154-N. Em caso de divórcio, separação judicial dos pais, abandono legalmente caracterizado 
ou perda de pátrio poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo encargo 
ficar o sustento do menor. 

 
SEÇÃO V 

DO CUSTEIO 
 

Art. 154-O. Os benefícios assistenciais de que trata o Capítulo III, do Título III-A da presente lei, 
serão custeados pelo Tesouro Municipal de Chopinzinho (PR). 
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 240. Os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão dos servidores públicos titulares 
de cargo efetivo serão concedidos pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Chopinzinho (PR) - RPPS, nos termos de lei específica, sendo que 
eventuais insuficiências financeiras do RPPS custeadas pelo Tesouro Municipal, conforme previsão 
da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.  

 
 Art. 3º. Ficam revogados o §2º do art. 121, §§1º ao 5º do art. 125, §§1º ao 3º do art. 127, 

parágrafo único do art. 130, da Lei Complementar Municipal nº 068, de 02 de fevereiro de 2012, e 
todas as disposições em contrário.    

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, 09 DE DEZEMBRO DE 2016.  

 
 

 
 

Rogério Masetto 
Prefeito  

 
 

Publicado no Jornal 
Gazeta Regional 

N°434 de 13/12/2016 pg n°1B/2B 
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