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LEI COMPLEMENTAR Nº 684, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a alteração de dispositivos das Leis
Complementares nº 131, de 05 de dezembro de 2001 e nº
130, de 05 de dezembro de 2001 e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e fica promulgada a seguinte Lei, nos termos do Ar�go
54 § 7º, da Lei Orgânica Municipal: 

Art. 1º  O caput e o inciso I do ar�go 61. da Lei Complementar nº 131, de 5 de dezembro de 2001 passam
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 61. As contribuições mensais previdenciárias serão compulsórias, ressalvado o disposto no §1º deste
ar�go, e equivalem as seguintes alíquotas: 

I - para os segurados compulsórios, a mesma contribuição previdenciária dos servidores da União, na
forma estabelecida no caput e §§ 1º e 2º do Art. 11 da Emenda Cons�tucional 103, de 12 de novembro de
2019; [ ... ]." 

Art. 2º  Fica criado o Capítulo V, as Seções I, II, III e IV e os ar�gos 179-A, 179-B, 179-C, 179-D, 179-E, 179-
F, 179-G, 179-H, 179-I, 179-J, 179-K, 179-L e 179-M, da Lei Complementar nº 130, de 5 de dezembro de
2001, com a seguinte redação: 

"
Capítulo V 

DOS BENEFÍCIOS 

 
SEÇÃO I 

DO SALÁRIO-FAMÍLIA 

Art. 179-A  O salário-família é devido, por dependente econômico, ao servidor a�vo ou ina�vo, cuja

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/chapeco/lei-complementar/2001/13/131/lei-complementar-n-131-2001-dispoe-sobre-a-redefinicao-do-sistema-municipal-de-previdencia-a-criacao-do-instituto-do-sistema-municipal-de-previdencia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/chapeco/lei-complementar/2001/13/130/lei-complementar-n-130-2001-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-chapeco-autarquias-e-fundacoes-publicas-municipais-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/lei-organica-chapeco-sc
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/chapeco/lei-complementar/2001/13/131/lei-complementar-n-131-2001-dispoe-sobre-a-redefinicao-do-sistema-municipal-de-previdencia-a-criacao-do-instituto-do-sistema-municipal-de-previdencia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/chapeco/lei-complementar/2001/13/130/lei-complementar-n-130-2001-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-chapeco-autarquias-e-fundacoes-publicas-municipais-e-da-outras-providencias


17/11/2020 Lei Complementar 684 2020 de Chapecó SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/chapeco/lei-complementar/2020/69/684/lei-complementar-n-684-2020-dispoe-sobre-a-alteracao-de-dispositiv… 2/4

remuneração ou provento não ultrapasse o valor limite fixado em lei federal. 

Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos, para efeito de percepção do salário-família: 

I - os filhos, inclusive os enteados até 14 (quatorze) anos de idade ou, se inválido, de qualquer idade; 

II - o menor de 14 (quatorze) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas
do servidor, ou do ina�vo. 

Art. 179-B  O valor do bene�cio será equivalente ao fixado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Art. 179-C  Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família, conforme
especificado no ar�go anterior, perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive
pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo. 

Art. 179-D  O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer
contribuição, inclusive para a Previdência Social. 

 
SEÇÃO II 

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

Art. 179-E  Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de o�cio, com base
em perícia médica cuja remuneração será igual: 

§ 1º Nos primeiros 15 (quinze) dias com base na remuneração recebida pelo servidor no mês anterior. 

§ 2º A par�r do 16º (décimo sexto) dia com base na remuneração permanente, percebida pelo servidor
no mês anterior ao início do bene�cio, nos termos do § 2º do art. 62 e da vedação imposta pelo § 1º do
art. 50, ambos da Lei Complementar Municipal nº 131, de 05 de dezembro de 2001. 

Art. 179-F  Para licença até 15 (quinze) dias, a inspeção será feita por médico do setor de assistência do
órgão de pessoal e, se por prazo superior, por médico e ou junta médica designado pelo Município.

§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no
estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 

§ 2º O servidor que durante o mesmo exercício a�ngir o limite de trinta dias de licença para tratamento
de saúde, consecu�vos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo de sua
duração, será subme�do a inspeção por médico e/ou junta médica designado pelo Município de Chapecó. 

§ 3º Até que não sobrevenha regulamentação pelo Poder Execu�vo Municipal acerca da licença para
tratamento de saúde, vigerão as disposições, no que couber, do Decreto Municipal nº 9.984, de 11 de
janeiro de 2002. 

Art. 179-G  Findo o prazo da licença, o servidor será subme�do a nova inspeção médica, que concluirá
pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 

Art. 179-H  O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo
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quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, molés�a profissional ou qualquer das
doenças graves, contagiosas ou incuráveis. 

Art. 179-I  O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será subme�do a inspeção
médica. 

 
SEÇÃO III 

DA LICENÇA À GESTANTE E AO ADOTANTE 

Art. 179-J  Será concedida licença à servidora gestante por 180 (cento e oitenta) dias consecu�vos, sem
prejuízo de sua remuneração. 

§ 1º A licença poderá ter início 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data da ocorrência desse,
observadas as situações e condições previstas no que concerne a proteção à maternidade, os quais serão
definidos mediante avaliação médica. 

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença será concedida a par�r do parto. 

§ 3º No caso de na�morto, a licença será concedida a par�r da data do parto. 

§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 15 (quinze) dias de repouso
remunerado. 

Art. 179-K  Para amamentar seu filho, inclusive advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses
de idade, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora descanso especial,
que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora cada. 

Parágrafo único. Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a
critério da autoridade competente. 

Art. 179-L  Ao servidor que adotar ou ob�ver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida
licença remunerada pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 

§ 1º A licença ao adotante só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda ao
adotante ou guardião. 

§ 2º Não poderá ser concedido o bene�cio a mais de um servidor, decorrente do mesmo processo de
adoção ou guarda. 

 
SEÇÃO IV 

DO AUXÍLIO-RECLUSÃO 

Art. 179-M  À família do servidor a�vo, cuja remuneração mensal bruta seja igual ou inferior ao valor
limite fixado em lei federal, é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores: 

§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste ar�go, o servidor terá direito à integralização da remuneração,
desde que absolvido. 
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§ 2º O pagamento do auxílio-reclusão cessará a par�r do dia imediato àquele em que o servidor for posto
em liberdade, ainda que condicional. 

§ 3º O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com cer�dão de efe�vo recolhimento à
prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do bene�cio, a apresentação trimestral de declaração de
permanência na condição de presidiário. 

§ 4º No caso de fuga da prisão do servidor, o pagamento do auxílio-reclusão será suspenso até a sua
recaptura, sendo este restabelecido desde que man�da a qualidade de segurado." 

Art. 3º  Ficam revogados: 

I - a alínea "b" do inciso II do ar�go 172 da Lei Complementar nº 130, de 05 de dezembro de 2001; 

II - as alíneas "d", "e" e "f" do inciso I do ar�go 172 da Lei Complementar nº 130, de 05 de dezembro de
2001; 

III - a alínea "b" do inciso II do ar�go 13 da Lei Complementar nº 131, de 05 de dezembro de 2001; 

IV - as alíneas "d", "e" e "g" do inciso I do ar�go 13 da Lei Complementar nº 131, de 05 de dezembro de
2001; 

V - as Subseções IV, VI, VII e IX da Seção I do Capítulo III do Título I da Lei Complementar nº 131, de 05 de
dezembro de 2001. 

Art. 4º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Parágrafo único. Para cumprimento ao determinado no §6º do ar�go 195 da Cons�tuição da República
Federa�va do Brasil de 1988, a modificação da alíquota prevista no ar�go 1º desta Lei Complementar
somente será exigível a par�r do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 22 de outubro de
2020. 

ILDO ADÃO ANTONINI 
Presidente 

Esse conteúdo não subs�tui o publicado no Diário Oficial do Município.
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