
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS 

CNPJ: 83.102.335/0001-48 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

 

1 

 

LEI Nº 334/2013 
DE 20 DE SETEMBRO DE 2013 

 
 

Acresce Disposições ao Artigo 53 e Acrescenta a Seção 
VI, VII e IX da Lei Municipal nº 331/2013 de 05 de 
Setembro de 2013 e Dá Outras Providências. 

 
 
 

Leonel José Martins, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste 
Município que o Plenário da Câmara de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1º Fica acrescido ao Artigo 53 da Lei Municipal nº 331/2013 de 05 de 
setembro 2013, a alínea ‘f’ e ‘g’ no inciso I e alínea ‘b’ no inciso II, que passa a ter a 
seguinte redação:  
 

“Art. 53. O RPPS compreende os seguintes benefícios: 
I - Quanto ao segurado: 

a) Aposentadoria por invalidez; 
b) Aposentadoria compulsória; 
c) Aposentadoria por idade e tempo de contribuição; 
d) Aposentadoria por idade; 
e) Salário-família; 
f) Auxílio Doença; 
g) Salário Maternidade. 

II - Quanto ao dependente: 
a) Pensão por morte; 
b) Auxílio Reclusão.” 

(NR) 
 

Art. 2º Ao Capítulo II da Lei Municipal nº 331/2013, de 05 de setembro de 
2013, fica acrescido as Seções VI, VII e IX nos termos seguintes: 
 

SEÇÃO VI 
AUXÍLIO-DOENÇA 

 
“Art. 70-A. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado 

para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de seu 
último subsídio ou sua última remuneração no cargo efetivo. 

§ 1º Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em 
inspeção médica. 
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§ 2º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova inspeção 
médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela 
readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. 

§ 3º Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento do segurado por 
motivo de doença, é responsabilidade do Município o pagamento da sua remuneração. 

§ 4º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos 
sessenta dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o 
Município desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias. 

 
§ 5º O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

readaptação para exercício do seu cargo ou de readaptação deverá ser aposentado por 
invalidez.” 
 

SEÇÃO VII 
SALÁRIO MATERNIDADE 

 
“Art. 70-B. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por cento e 

vinte dias consecutivos, com início entre vinte e oito dias antes do parto e a data de 
ocorrência deste. 

§ 1º Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao 
parto podem ser aumentados de mais de duas semanas, mediante inspeção médica. 

§ 2º O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual ao último ao 
último subsídio ou à última remuneração da segurada. 

§ 3º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado 
médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas. 

§ 4º O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por 
incapacidade. 

§ 5º À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança é devido salário-maternidade, nos termos caput, pelos seguintes períodos: 
I - 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1 (um) ano de idade; 
II -    60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade; e 
III -    30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.” 

 
SEÇÃO IX 

AUXÍLIO-RECLUSÃO 
 

“Art. 77-A. O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida 
aos dependentes do servidor segurado do IPRESP recolhido à prisão que tenha 
remuneração ou subsídio igual ou inferior a R$ 971,78 (novecentos setenta um reais e 
setenta oito centavos), que não perceber remuneração dos cofres públicos e 
corresponderá à última remuneração do segurado no cargo efetivo. 

§ 1º O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices 
aplicados aos benefícios do RGPS.  

§ 2º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-parte iguais entre os 
dependentes do segurado.  
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§ 3º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso 
deixar de perceber dos cofres públicos.  

§ 4º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir 
da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus 
dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga. 

§ 5º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da 
documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes serão exigidos: 
I -  Documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao 

segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e 
II -  Certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do 

segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal 
documento renovado trimestralmente. 

§ 6º Caso o segurado 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 ao IPRESP pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se 
os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração. 

§ 7º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições 
atinentes à pensão por morte. 

§ 8º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será 
transformado em pensão por morte.” 

 
 
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Balneário Piçarras(SC), 20 de setembro de 2013. 
 

 
 
 

 

LEONEL JOSÉ MARTINS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

A presente Lei Municipal nº 334/2013 encontra-se arquivada na Secretaria de Administração e 
Fazenda e publicada no mural do edifício sede da Prefeitura Municipal em 20 de setembro de 
2013. 
 

 
 

ANA LÚCIA WILVERT 
Secretária de Administração e Fazenda 

 


