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LEI COMPLEMENTAR Nº 89, DE 17 DE JULHO DE 2020 

Altera a Lei Municipal Complementar nº 014, de 19 de 

setembro de 2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos da administração direta, das autarquias e 

das fundações públicas do Município.  

  OO  PPRREEFFEEIITTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  MMOORRRRIINNHHOOSS, 

  Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

  Art. 1º O § 1º do art. 47 da Lei Complementar nº 014, de 19 de setembro 

de 2003, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 47 (...) 

§ 1º A compensação de que trata este artigo deverá ser efetuada até o mês 

subsequente ao da ocorrência, ressalvada a superveniência de licença por 

motivo de doença em pessoa da família, auxílio doença, à gestante, à 

adotante, paternidade e por acidente em serviço, hipóteses em que a chefia 

imediata estabelecerá novo prazo de compensação.” (NR) 

  Art. 2º O inciso I do art. 91 da Lei Complementar nº 014, de 19 de 

setembro de 2003, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 91. (...) : 

I – para a percepção de auxílio doença e por motivo de acidente em serviço;” 

(NR) 

  Art. 3º A nomenclatura da Seção II do Capítulo IV do Título III, bem como o 

inciso I do art. 93 da Lei Complementar nº 014, de 19 de setembro de 2003, passam a 

viger com a seguinte redação: 

“Seção II 

Da Licença por Auxílio Doença e por Acidente em Serviço 

Art. 93. (...): 

I – para percepção de auxílio doença;” (NR) 
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  Art. 4º O art. 95 da Lei Complementar nº 014, de 19 de setembro de 2003, 

passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 95. Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias consecutivos, o 

servidor será encaminhado para a perícia médica, para fins de obtenção do 

auxílio-doença.” (NR) 

  Art. 5º A Lei Complementar nº 014, de 19 de setembro de 2003, passa a 

viger acrescida do art. 96-A e seus § § 1º e 2º e art. 96-B: 

Art. 96-A. O auxílio-doença será devido ao servidor que ficar incapacitado para o 

seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de seu 

último subsídio ou remuneração, mantidas as vantagens pecuniárias permanentes. 

§ 1º. Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em inspeção 

médica. 

§ 2º. Findo o prazo do benefício, o servidor será submetido a nova inspeção médica, 

que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela 

readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. 

Art. 96-B. O servidor em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 

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

  Art. 6º A alínea a, do inciso X do art. 135 Lei Complementar nº 014, de 19 

de setembro de 2003, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 135. (...): 

X – (...): 

a) para percepção de auxílio doença e por motivo de acidente em serviço;” 

(NR) 

 

  Art. 7º O art. 100 da Lei Complementar nº 014, de 19 de setembro de 

2003, passa a viger acrescida da seguinte redação: 
 

“Art. 100. A remuneração paga a título de licença à gestante ou de licença à 

adotante será devida a servidora considerando o valor de seu último subsídio ou 

remuneração, mantidas as vantagens pecuniárias permanentes.” (NR) 

  Art. 8º A Lei Complementar nº 014, de 19 de setembro de 2003, passa a 

viger acrescida da Seção V do Capítulo V do Título III: 
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Seção V 

Do Auxílio-Reclusão 

Art. 130-A. O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor, em virtude 

do afastamento de suas atividades, nas mesmas condições da pensão por morte, 

recolhido à prisão que não receber remuneração do Município, nem estiver em gozo 

de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que 

sua última remuneração seja inferior ou igual ao valor limite estipulado pelo Regime 

Geral de Previdência Social, para o pagamento do salário-família. 

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

aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

§ 2º. O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do 

servidor.  

§ 3º O Auxílio Reclusão será devido aos dependentes do servidor a contar: 

I – do momento em que o servidor preso deixar de perceber dos cofres públicos, 

quando requerido até trinta dias do recolhimento à prisão; 

II - do requerimento, quando requerido após o prazo previsto no inciso anterior. 

§ 4º. 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. 

§ 5º. Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da 

documentação que comprovar a condição de servidor e de dependentes, serão 

exigidos: 

I - documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao 

servidor pelos cofres públicos, em razão da prisão; e 

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. 

§ 6º. Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à 

pensão por morte. 

§ 7º. Se o servidor preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em 

pensão por morte. 

  Art. 9º A Lei Complementar nº 014, de 19 de setembro de 2003, passa a 

viger acrescida da Subseção XI, art. 86-A e parágrafos, da Seção II do Capítulo II do 

Título III:  
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Art. 86-A. O salário-família será devido, mensalmente, ao servidor efetivo que tenha 

remuneração ou provento inferior ou igual ao valor limite estabelecido pelo Regime 

Geral de Previdência Social, para o recebimento deste benefício, na proporção do 

respectivo número de filhos ou equiparados.  

§ 1º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, 

com idade até quatorze anos ou inválido, será de acordo os valores estabelecidos 

pelo Regime Geral de Previdência Social. 

§ 2º As cotas do salário-família serão pagas pelo Município.  

§ 3º Quando pai e mãe forem servidores efetivos do Município, ambos terão direito 

ao salário-família. 

§ 4º Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de 

abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o salário-família 

passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor.  

§ 5º O pagamento do salário-família é 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. 

§ 6º O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao 

benefício, para qualquer efeito.  

  Art. 10. Os benefícios previstos no art. 86-A, nos incisos I e II do art. 91 e 

no art. 130-A, todos da Lei Complementar nº 014, de 19 de setembro de 2003, serão 

pagos diretamente pelo ente e não correrão à conta do regime próprio de previdência 

social ao qual o servidor se vincula. 

  Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.   

Morrinhos, 17 de julho de 2020; 174º de Fundação e 137º de Emancipação. 
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