PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE
CNPJ No 24.301.475/0001-86

LEI MUNICIPAL NO 491, de 28 de julho de 2020.
EMENTA: Adequa a legisla¢5o previdenci5ria do Municl'pio de Santa

Cruz/PE as disposi¢des da Emenda Constitucional no 103, de 12 de
novembro de 2019, alterando a Lei Municipal no 386, de 28 de agosto

de 2014, e da outras provid6ncias.

A PREFEITA DO MUNIC±PIO DE SANTA CRUZ, ESTAD0 DE PERNAMBUCO:
Faco saber que a Camara de Vereadores APROVOU, e eu SANCIONO e PROMULGO a
seguinte Lei:

INTRODUcfio
Art. 10. A presente Lei tern por objetivo adotar no ambito do Municipio de Santa
Cruz/PE as disposi¢6es de carater vinculante instituidas pela Emenda Constitucional

no 103, de 12 de novembro de 2019, a qual promoveu alterac5es no sistema de
previdencia social brasileiro.

Art. 20. Para consecu¢ao do objetivo previsto no art. 10, ser5o revogados, alterados
e/ou incluidos dispositivos a legislac5o previdenciarja do municfpio, especialmente a

Lei Municipal no 386, de 28 de agosto de 2014, a qual reestruturou o Regime Pr6prio

de Previdencia Social, adequando-o as Emendas Constitucionais no 41/2003, 47/2005
e 70/2012.

DAS ALTERAC6ES NA LEGISLAcfio PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Art. 30. 0 art. 12 da Lei Municipal no 386, de 28 de agosto de 2014, passa a vigorar

com a seguinte reda¢ao:
Art. 12 -Os benefl'cios previstos na presente Lei consistem em:

I - quanto aos segurados:
a) aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho;
b) aposentadoria volunt5ria por idade;
c) aposentadoria voluntaria por idade e tempo de contribuicao;
d) aposentadoria compuls6ria;
e) aposentadoria especial de professor;
f) REVOGADO.

g) REVOGADO.
h) REVOGADO.

11 - quanto aos dependentes
a) pens5o por morte; e
REVOGADO.
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Art. 40. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Municipal no 386, de 28 de

agosto de 2014:
I -os arts. 23 e 24 (do auxilio-doenca);
11 - os arts. 25 e 26 (do salario-faml'Iia);

Ill -os arts. 27 e 28 (do salario-maternidade); e
IV -o art. 32 (do auxi'lio-reclusao).

Paragrafo tinico. Nos termos do art. 90, § 20, da Emenda Constitucional no
103/2020, o rol de beneficios custeados pelo Regime Pr6prio de Previdencia Social

fica limitado as aposentadorias e a pensao por morte, cabendo ao 6rg5o a que se
encontre vinculado o servidor o pagamento dos beneffcios ora revogados.
Art. 50. A Secao I do Capi'tulo Ill da Lei Municipal no 386, de 28 de agosto de 2014,

passa a ser denominada ``Da aposentadoria por incapacidade permanente
para o trabalho'', e os arts. 13, 14, 15 e 16 passarao a vigorar com a seguinte
redacao:
Art. 13. A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho sera devida

ao servidor que for considerado incapaz e insusceti'vel de readapta€5o, hip6tese em
que sera obrigat6ria a realizac5o de avaliac6es peri6dicas para verificac5o da
continuidade das condic6es que ensejaram a concess5o do beneffcio.

§ 10. A concess5o do benefi'cio de aposentadoria por incapacidade permanente para
o trabalho dependera da verifica€5o da condis5o incapacitante do segurado, a ser
realizada mediante perieia a cargo da Junta M6dica do Municl'pio,

§ 20. 0 benefi'cio de que trata o ``caput" sera precedido de auxllio-doenca, salvo nos
casos de incapacidade que imponha o afastamento compuls6rio, com base em laudo
conclusivo da medicina especializada, homologado pela Junta M6dica do Munic}pio,

sendo devida a aposentadoria desde a data do afastamento.
§ 30, 0 benefl'cio de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho
dever5 ser pago:

I - com proventos integrais, quando decorrer de acidente de trabalho, de doenca
profissional e de doenca do trabalho; e
11 - com proventos proporcionais, nos demais casos.

§ 4°. 0 pagamento do beneffoio previsto no ``caput'', quando decorrente de doenga
mental, somente sera feito ao curador do segurado, condicionado a apresentacao do
Termo de Curatela, ainda que provis6rio.

§ 50. Para os fins do disposto no § 40, o Fundo Previdenciario de Santa Cruz FUNPRESC expedira offoio ao Jui'zo competente, solicitando a nomea€ao de curador.

Art. 14. Acidente de trabalho 6 aquele que, ocorrido no exercieio do cargo, se

relacione, direta ou indiretamente, com as atribuic6es deste, provocando lesao
daou reduc5o da capacidade para
corporal ou perturbasao funcional que cause a
o trabalho.
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Paragrafo dnico. Equiparam-se ao acidente de trabalho, para os efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao servico que, embora nao tenha sido a causa dnica, haja
contribuido diretamente para a reduc5o ou perda da sua capacidade para o trabalho,
ou produzido lesao que exija ateng5o m€dica para sua recupera§ao;
11 - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horario do trabalho, em
consequencia de:

a) ato de agress5o, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro
de servico;
b) ato de imprud€ncia, de negligencia ou de imperfcia de terceiro ou de companheiro
de servico; e

c) desabamento, inundac5o, incendio e outros casos fortuitos ou decorrentes de
for¢a maior;

Ill -o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horario de servi€o:
a) na execu¢5o de ordem ou na realizac5o de servico relacionado ao cargo;

b) na prestacao espontanea de qualquer servico ao municl'pio;
c) em viagem a servico, inclusive para estudo quando financiado pelo municlpio; e

d) no percurso da residencia para o local de trabalho ou deste para aquela.
Art. 15. A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho sera devida a
contar da data do laudo medico-pericial inicial, quando a Junta M6dica que funcione

junto ao FUNPRESC conclua pela existente de incapacidade total e definitiva para o
trabalho.

§ 10, A doen€a ou les5o de que o segurado j5 era portador ao filiar-se ao Regime
Pr6prio de Previd6ncia Social nao lhe conferira direito a aposentadoria por

incapacidade permanente para o trabalho, salvo quanto a incapacidade sobrevier por

motivo de progressao ou agravamento da doenca ou les5o.
§ 2°. Verificada a recuperag5o para o trabalho, o benefl'cio cessara, devendo o
segurado voltar a atividade, conforme dispuser o Laudo da Junta Medica que
funcione junto ao FUNPRESC.

§ 30. 0 beneficiario em gozo da aposentadoria permanente para o trabalho devera
se submeter a avaliac6es peri6dicas a fim de verificar a continuidade das condic6es

que ensejaram a sua concessao.
Art. 16, A Junta M6dica a servi€o do Fundo Previdenciario de Santa Cruz/PE FUNPRESC sera composta por, no mi'nimo, 03 (tres) profissionais medicos a servico

no munici'pio, efetivos ou temporarios, devendo na sua regulamentagao pelo Poder

Executivo ser disposta a quantidade de reuni6es mensais, jetons aos profissionais

que nelas atuarem, dentre outras especifica¢6es relacionadas ao seu funcionamento.
Paragrafo dnico, Fica a administrac5o do 6rg5o de previdencia autorizada a celebrar
contrato, convenio ou instrumento equivalente com outros munici'pios ou cons6rcios
de municipios, visando a presta¢ao do servico de Junta M6dica para os servidores
municipais vinculados ao FUNPRESC.
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Art. 60. Os arts. 19 e 20 da Lei Municipal no 386, de 28 de agosto de 2014,

passar5o a vigorar com a seguinte redac5o:
Art. 19. 0 servidor sera aposentado compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos
de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuicao, calculados na
forma do art. 39.

Art. 20. A aposentadoria compuls6ria sera concedida por Portaria, com vigencia a

partir do dia imediato aquele em que o servidor completar a idade de 75 (setenta e
cinco) anos, devendo o segurado se afastar das suas atividades no dia em que
completar a idade, independente de requerimento.
Paragrafo dnico. Eventual tempo que o servidor permanecer em atividade ap6s
atingir a idade ora estabelecida n5o sera considerado para nenhum efeito.

Art. 70. Os arts. 29, 30 e 31 da Lei Municipal no 386, de 28 de agosto de 2014,

passarao a vigorar com a seguinte redacao:
Art. 29. 0 benefieio de pensao por morte consiste em importancia mensal conferida

aos dependentes do segurado ativo ou inativo, quanto do seu falecimento, e
corresponde ao valor da totalidade da remunera¢ao ou proventos recebidos pelo
instituidor da pensao, ate o teto do Regime Geral de Previdencia Social, acrescido de

700/o (setenta por cento) da parcela que exceder a esse limite.
§ 1°. 0 valor do benefl'cio sera corrigido anualmente, pelos mesmos indices de
correcao aplicados aos benefieios do Regime Geral de Previdencia Social, nao
podendo ter valor global inferior ao salario minimo, ressalvadas os rateios entre mais
de urn benefici5rio.

§ 20. A pens5o por morte, havendo mais de urn dependente, sera rateada entre
todos em parte iguais,
§ 30. N5o sera protelada a concessao do beneffcio pela falta de habilitac5o de outro

possivel dependente.
§

4°.

Qualquer

habilitacao

posterior

que

importe

exclusao

ou

inclusao

de

dependente somente produzira efeitos a partir da data da sua efetivac5o, n5o
fazendo jus o beneficiario a valores correspondentes ao perfodo anterior ao
requerimento.

§ 50. Revertera em favor dos demais a parte daquele cujo direito a pensao cessar.
§ 6o. o direito a percepcao da cota individual cessa
I - pela morte do pensionista;
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11 - para o filho ou a pessoa a ele equiparada, ou para os irmaos, de ambos os
sexos, ao completar vinte e urn anos de idade, salvo se for invalido ou tiver
deficiencia intelectual ou mental ou deficiencia grave;
Ill - para c6njuge ou companheiro:

a) se invalido ou com deficiencia, pela cessagao da invalidez ou pelo afastamento
da deficiencia;

b) em 4 (quatro) meses, se o 6bito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18
(dezoito) contribuic6es mensais ou se o casamento ou a uniao estavel tiverem sido
iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do 6bito do segurado;

c) transcorridos os seguintes perfodos, estabelecidos de acordo com a idade do
benefici5rio na data de 6bito do segurado, se o 6bito ocorrer depois de vertidas 18
(dezoito) contribuic6es mensais e pelo menos 2 (dois) anos ap6s o infoio do
casamento ou da uniao esfavel:

1) 3 (tres) anos, com menos de 21 (vinte e urn) anos de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e urn) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e urn) e 43 (quarenta e tres) anos de idade;
6) vitalfoia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.
§ 70. Perde o direito a pensao por morte o beneficiario condenado criminalmente por
senten¢a com transito em julgado, como autor, coautor ou partl'cipe de homicidio

doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado.
§ 80. Se houver fundados indfcios de autoria, coautoria ou participacao de
dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputaveis, em

homicidio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, sera
possi'vel a suspensao provis6ria de sua parte no benefi'cio de pens5o por morte,
mediante processo administrativo pr6prio, respeitados a ampla defesa e o
contradit6rio, e serao devidas, em caso de absolvicao, todas as parcelas corrigidas
desde a data da suspensao, bern como a reativacao imediata do benefi'cio.
§ 90. Perde o direito a pensao por morte o c6njuge, o companheiro ou a
companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulacao ou fraude no casamento
ou na uni5o estavel, ou a formalizacao desses com o fim exclusivo de constituir

benefl'cio previdenciario, apuradas em procedimento no qual seja assegurado o
direito ao contradit6rio e a ampla defesa.

Art. 30. A pens5o por morte sera devida ao conjunto dos dependentes do segurado

que falecer, aposentado ou n5o, a contar da data:
I - do 6bito, quando requerida em ate 180 (cento e oitenta) dias ap6s o 6bito, para
dias apes o 6bito,
os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em ate 90 (noven
para os demais dependentes;
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11 - do requerimento, quando requerida ap6s o prazo previsto no inciso anterior;
Ou

Ill -da decis5o judicial, no caso de morte presumida.
Art. 31. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial

competente, depois de 06 (seis) meses de ausencia, sera concedida pensao
provis6ria, na forma desta Subsec5o,

§ 10 Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequ€ncia de
acidente, desastre ou catastrofe, seus dependentes farao jus a pens5o provis6ria
independentemente da declaracao e do prazo deste artigo.

§ 20 Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensao cessafa
imediatamente, desobrigados os dependentes da reposi¢5o dos valores recebidos,
salvo rna-fe.

Art. 80. 0 art. 44 da Lei Municipal no 386, de 28 de agosto de 2014, passara a
vigorar com a seguinte reda¢ao:
Art. 44. Os benefieios de incapacidade temporaria para o trabalho (antigo auxiliodoenga), de salario-maternidade, de salario-fami'lia, e de auxl'lio-reclusao dever5o ser

custeados pelo 6rgao ou entidade do Poder Executivo ou do Poder Legislativo a que
se encontre vinculado o servidor.
§ 10. Os beneffoios previstos no ``caput" terao natureza indenizat6ria.
§ 20. Em nenhuma hip6tese o benefieio previdenciario podera ter valor inferior ao
salario mi'nimo, ressalvados os casos de divisao de proventos entre dependentes.

Art. 90. 0 art. 56 da Lei Municipal no 386, de 28 de agosto de 2014, que trata do
Plano de Custeio do Fundo Previdenciario de Santa Cruz/PE - FUNPRESC, passar5 a

vigorar com a seguinte redacao:
Art. 56. 0 Regime Pr6prio de Previd6ncia Social do Munici'pio de Santa Cruz/PE tern

como fontes de custeio:
I -a contribuicao previdenciaria descontada dos segurados;
11 - a contribuic5o previdenciaria incidente sobre a Folha de Pagamento da

Prefeitura e seus fundos municipais, bern como daqueles fundos, autarquias e

demais 6rgaos que venham a ser criados, bern como sobre a Folha de Pagamento
dos servidores efetivos da Camara de Vereadores;
Ill - os valores repassados mensalmente para equaliza€ao do deficit atuarial,
mediante adocao de alfauota suplementar (custo especial) sobe a Folha de

Pagamento;

IV -as receitas decorrentes de aplicac6es financeiras e
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V - as receitas decorrentes da concessao de empr6stimos aos segurados, na
modalidade de consignados, observada regulamentag5o especifica estabelecida pelo
Conselho Monetario Nacional;

VI - doa¢5es, subvenc6es e legados;
VII - os valores recebidos a ti'tulo de compensac5o financeira entre regimes
previdenciarios;

VIII - contribuicao extraordinaria, destinada a equacionar o deficit atuarial, quando

insuficientes outras medidas;

IX -dotac6es previstas no oreamento municipal.
§ 1°. As contribui€6es previdenciarias previstas nos incisos I e 11 incidir5o sobre o

abono anual e os valores pagos ao segurado pelo seu vl'nculo funcional com o
Municl'pio, em razao de decisao administrativa ou judicial.

§ 20. As receitas oriundas das fontes de custeio previstas no ``caput" terao as
seguintes finalidades:

I -pagamento dos benefi'cios previdenciarios previstos nesta Lei;

11 - concess5o de empr6stimos aos segurados, na modalidade de consignados,
observada

regulamentacao

especi'fica

estabelecida

pelo

Conselho

Monetario

Nacional; e

Ill -administracao previdenciaria, observada o limite de taxa de administracao.
§ 30. A taxa de administracao do FUNPRESC corresponder5 a 2°/o (dois por cento) do
total das remunerac6es, proventos e pens6es dos segurados vinculados ao Regime
Pr6prio de Previd6ncia, relativamente ao exercicio anterior,

All. 10. Considerando as conclus6es do Relat6rio da Avaliacao Atuarial - Exercieio

2020, ano base cadastral 2019, e as recentes altera¢6es implantadas pela Emenda
Constitucional n° 103/2019, as all'quotas de contribuic6es dos servidores e dos entes
patronais observarao o disposto no art. 57 da Lei Municipal no 386, de 28 de agosto
de 2014, que passara a vigorar com a seguinte redacao:
Art. 57. As contribuic6es sociais para o Regime Pr6prio de Previdencia Social
consistir5o em:

I - contribuicao mensal dos servidores ativos de quaisquer dos Poderes do
Municipio, no percentual de 14°/o (quatorze por cento) incidente sobre a base de
contribuicao;

11 -contribui€5o mensal dos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenci5rio de

Santa Cruz/PE - FUNPRESC, no percentual de 14% (quatorze por cento) incidente
sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pens6es que supere o
limite maximo estabelecido para os benefi'cios do Regime Geral de Previdencia
Social;

Ill - contribuic5o mensal dos entes pagadores, de (
Municipio, no percentual de 16,88% (dezesseis vi'rgula

incidente sobre a base de contribuigao; e
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IV- custo especial

para

amortizac5o

do

deficit atuarial,

mediante all'quota

suplementar a contribuicao normal, conforme apurado em cada exercrcio no
Relat6rio de Avalia¢ao Atuarial respectivo, mediante Decreto do Poder Executivo.

§ 10. Entende-se como base de contribuicao o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniarias permanentes do cargo, dos adicionais de

car5ter individual, e das vantagens pessoais permanentes percebidas pelo segurado,
estabelecidas em lei, exclui'das:

I - diarias para viagens;

11 - ajuda de custo em raz5o de mudansa de sede;
Ill - indenizacao de transporte;
IV ~ sal5rio-fami'lia;

V -auxilio-alimentacao;

VI - auxilio-creche;

VII - as parcelas remunerat6rias pagas em decorrencia de local de trabalho;
VIII - a parcela percebida em decorrencia do exercl'cio de cargo em comiss5o ou de
fun€5o de confian§a;

IX - o abono de permanencia de que trata o art. 38;
X -outras parcelas cujo carater indenizat6rio esteja definido em lei.
§ 2°. As contribuic6es previstas no ``caput" dever5o ser repassadas a conta do
FUNPRESC ate o dia 20 (vinte) do mss subsequente ao da sua competencia.

§ 30. No caso de as contribuic6es nao serem recolhidas mensalmente ate o prazo
fixado no paragrafo anterior, sobre os valores n5o recolhidos incidir5o multa de 2°/a

(dois por cento) e juros de 1% (urn por cento) ao mss, devendo o valor nao
recolhido ser atualizado a partir do segundo m€s de atraso, pelo IPCA/IBGE, ou
outro i'ndice que reflita a inflacao nacional.

§ 40, 0 servidor que ocupar dois cargos acumulaveis sera contribuinte de cada urn
dos seus vinculos, individualmente considerados.

§ 50. As alrquotas referentes as contribuic6es do ente, previstas nos incisos Ill e IV,

poderao ser alteradas mediante Decreto do Poder Executivo, que o Relat6rio de
Avaliac5o Atuarial assim recomendar, anualmente.

D0 BENEFfcI0 DE INCAPACIDADE TEMPOR^RIA PARA 0 TRABALHO
Art. 11. 0 servidor que ficar incapacitado temporariamente para o trabalho
percebera auxilio financeiro do ente ao qual estiver vinculado, enquanto permanecer
nesta condicao, podendo tal beneffcio transformar-se em aposentadoria por

0,
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§ 10. Os atestados ou laudos medicos apresentados com prazo de afastamento
superior a 05 (cinco) dias deverao ser homologados pela Junta Medica do
FUNPRESC.

§ 20. Expirado o prazo de afastamento atestado pela Junta Medica e permanecendo
as condic6es incapacitantes, o servidor dever5 ser novamente avaliado pela Junta, a

fim de ser prorrogado ou nao o afastamento.

§ 30. 0 servidor afastado temporariamente devefa se submeter, sob pena de
suspensao do pagamento do auxi'Iio, a exames medicos peri6dicos e a tratamentos e
demais procedimentos prescritos pela Junta M6dica.

§ 4°. 0 auxi'lio pago ao servidor incapacitado temporariamente para o trabalho ter5
natureza indenizat6ria.
Art.

12.

0

valor

do

auxl'Iio

por

incapacidade

tempor5ria

para

o

trabalho

correspondera ao valor da dltima remunerac5o do cargo efetivo percebido na data de

afastamento.
DO SALARIO-FAME LIA
All. 13. 0 salario-fami'lia sera devido ao segurado que receba remuneracao igual ou

inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e tres
centavos), cujo cfedito se dar5 diretamente na Folha de Pagamento do mss
respectivo, observando-se os seguintes requisitos:

I - recebimento na proporgao do ndmero de filhos menores de 14 (quatorze) anos,
ou inva]idos;

11 - valor da cota fixado em R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro

centavos);
Ill - continuidade do pagamento mensal do beneffcio condicionada a apresenta¢ao
de certidao de nascimento, do atestado anual de vacina€ao obrigat6ria ate os 07
(sete) anos de idade, e da freqtiencia escolar semestral, nos meses de marco e
agosto de cada ano; e
IV - o sal5rio-familia n5o se incorporara, para nenhum efeito, a remunera¢ao ou
beneffoio, nem compora a base de calculo para nenhum desconto.

Art. 14. 0 limite de remuneracao previsto no art. 13, bern como o valor da cota do
salario-familia, serao corrigidos por Decreto do Poder Executivo, sempre que houver
uat6
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que seja aprovada a Lei a que se refere o art. 27 da Emenda Constitucional no 103,
de 12 de novembro de 2019.
Art. 15. 0 beneffcio de salario-faml'lia possui natureza indenizat6ria, e devera ser
custeado pelo 6rg5o ou entidade ao qual se encontra o vinculado o servidor, n5o

devendo haver qualquer compensacao com as demais contribuic5es devidas pelo

ente ao 6rgao de previdencia.
Paragrafo dnico. Os servidores inativos farao jus ao salario-famflia, devendo tal

benefl'cio ser custeado pelo 6rgao de previdencia, e pago junto com os proventos.
DO SALARIO-MATERNIDADE

Art. 16. 0 sal5rio-maternidade 6 devido a segurada gestante por 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos, com infoio entre 30 (trinta) dias antes do parto e a data

de ocorrencia deste.
§ 1°. Em casos excepcionais, os perfodos de repouso, anterior e posterior ao parto,
poderao ser aumentados em mais duas semanas, a criterio da Junta M6dica do
FUNPRESC.

§ 20. A concess5o do salario-maternidade dependera de apresentacao da certidao de
nascimento, inclusive de natimorto.
§ 30. Ocorrendo aborto nao criminoso, comprovado pela Junta Medica do FUNPRESC,
a segurada tera direito ao sal5rio-maternidade correspondente a duas semanas.

§ 40. 0 beneftio de que trata o ``caput" sera pago mensalmente e correspondera ao
valor da dltima remunerasao do cargo efetivo percebido na data do afastamento.
Art. 17. A segurada que adotar criansa, ou obtiver guarda judicial para fins de

adocao, 6 devido salario-maternidade nos seguintes perfodos:

I - cento e vinte dias, se a crian¢a tiver ate urn ano de idade;
11 - sessenta dias, se a crianca tiver entre urn ano e quatro anos de idade;
Ill -trinta dias, se a crianca tiver de quatro a oito anos de idade.
Art. 18. 0 benefieio de sal5rio-maternidade possui natureza indenizat6ria, e devera
ser custeado pelo 6rgao ou entidade ao qual se encontra o vinculado o servidor, n5o
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DO AUxiLIOI RECLUsfio
Ait. 19. Ao dependente do segurado recolhido a prisao, sera devido auxilio-reclus5o
de valor mensal correspondente a 01 (urn) salario-mi'nimo, desde que:
I - a dltima remunera¢ao percebida seja igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil,

trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e tres centavos); e
11 - nao esteja em gozo de aposentadoria ou beneficio de incapacidade temporaria
para o trabalho.
Par5grafo dnico. 0 limite de remunera¢5o previsto no inciso I sera corrigido por

Decreto do Poder Executivo, sempre que houver alteracao desse valor no ambito do
Regime Geral da Previdencia Social, ou ate que seja aprovada a Lei a que se refere o
art. 27 da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019.

Art. 20.

Em qualquer hip6tese, o auxilio-reclus5o somente sera devido aos

dependentes enquanto for mantida a qualidade de segurado.
Par5grafo dnico. 0 benefl'cio de auxilio-reclus5o possui natureza indenizat6ria, e

devera ser custeado pelo 6rgao ou entidade ao qual se encontra o vinculado o
servidor, nao devendo haver qualquer compensacao com as demais contribui¢6es
devidas pelo ente ao 6rgao de previdencia.

Art. 21. 0 auxi'lio-reclusao sera pago em cotas iguais aos dependentes, a contar da
data:
I -da reclusao, quando requerido ate trinta dias depois desta;
11 -do requerimento, quando requerido ap6s o prazo previsto no inciso I.
Art. 22[ Aplicar-se-ao ao auxfljo-reclusao, no que couber, as disposic6es relativas a

pens5o por morte.

DAS DISPOSIC6ES FINAIS
Art. 23. Ficam revogados os dispositivos expressamente mencionados na presente
Lei, bern como aqueles que com ela forem incompativeis.

Art. 24. Esta Lei entrara em vigor:

I - 90 (noventa) dias ap6s a sua publicac5o, em relacao as alterac6es promovidas
pelo art. 10 no art. 57,I, da Lei Municipal no 386, de 28 de agosto de 2014;
11 - na data da sua publicacao, para os demais dispositivos.
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