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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI COWIPLEWIENTAR N° 239, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Altera e revoga dispositivos da Lei 
Complementar n° 115, de 27 de dezembro de 
2007, altera dispositivos da Lei Complementar 
n° 07, de 04 de abril de 1990 e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o A Lei Complementar n° 115, de 2007 passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 34. A contribuição previdenciária dos servidores públicos 
municipais, de que trata o inciso I do art. 27, será de 14% (quatorze por cento) incidente 
sobre a totalidade da remuneração de contribuição.

§ 3o A contribuição previdenciária de que trata o inciso II do art. 27 será
Ho 14% /miatorTO nnr rontn^ inçiHonto cnhro p namolo rtuo cnnoro r\ limito mávimr»

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social dos seguintes 
benefícios:

” (NR)

“Art. 67. O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver 
recebido proventos de aposentadoria e pensão pagos pelo PREVICARAZINHO.

” (NR)

“Art. 80.

I - BENEFÍCIOS: compreendem as aposentadorias e as pensões;
” (NR)

Art. 2o A Lei Complementar n° 07, de 1990 passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 221. Será concedido aos servidores ativos e aos aposentados, o 
salário-família, pago mensalmente na proporção do número de filhos e equiparados de 
até quatorze anos ou dependente com deficiência, nos termos da Lei Federal n° 13.146, 
de 6 de julho de 2015.

§ 1°. Até que lei discipline o acesso ao salário-família de que trata o 
inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos 
apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a prevista no art. 27 da 
Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019. /
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§ 2o. As despesas decorrentes do caput deste artigo deverão ser 
suportadas pelos órgãos de origem dos servidores ativos e aposentados.” (NR)

“Art. 222. Até que lei discipline o valor do salário-família, de que trata o 
inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu valor será o mesmo previsto no § 2o 
do art. 27 da Emenda Constitucional n° 103, de 2019.” (NR)

“Art. 225. Será concedida licença para tratamento de saúde quando o 
servidor ficar afastado por mais de quinze dias consecutivos.

§ 1° Será concedida licença a pedido ou de ofício, com base em 
inspeção médica que definirá o prazo de afastamento.

§ 2° O servidor, no gozo da licença, não poderá dedicar-se a qualquer 
atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença.

§ 3° No caso de licença negada, as faltas ao serviço correrão à 
exclusiva responsabilidade do servidor, salvo se, encaminhado à inspeção de saúde, o 
órgão competente atestar tenha ele estado á disposição da junta médica para exames.

§ 4° Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova 
inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela
roarlantanão mi nola anosontarlons» nr»r in\/aUHo7 ” /WR\

“Art. 226. Sempre que possível, os exames para concessão da licença 
para tratamento de saúde serão realizados por médicos de serviço oficial do próprio 
Município, do Estado ou da União, ou por médicos credenciados pelo Município.” (NR)

“Art. 229. O valor do benefício terá por base a sua última remuneração, 
descontadas as vantagens de caráter temporário.” (NR)

“Art. 230.

§ 6o A licença de que trata esta seção será custeada pelo órgão em que 
o servidor ativo estiver vinculado e não poderá ser acumulada com a licença para 
tratamento de saúde.

“Art. 246. Até que lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão de que 
trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos 
apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a prevista no art. 27 da 
Emenda Constitucional n° 103, de 2019.” (NR)

Parágrafo único. Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de 
que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na 
forma daquele aplicável à pensão por morte determinada pela Emenda Constitucional 
n° 103, de 2019, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo, sendo custeado 
pelo órgão em que o servidor estiver vinculado.” (NR)
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Art. 3o Caberão aos Poderes Executivo e Legislativo, no prazo de até 90 
(noventa) dias a contar da publicação desta Lei Complementar, promoverem por ato próprio, 
a restituição de recursos eventualmente pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS, referentes ao benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e 
auxílio-redusão a qual seus servidores se vinculam.

Parágrafo único. O caput deste artigo abrange exclusivamente os 
benefícios pagos pelo RPPS no período compreendido entre 13 de novembro de 2019 até a 
entrada em vigor desta Lei Complementar.

Art. 4o Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar n°
115, de 2007:

I - a alínea “e” do inciso I do art. 42 e os arts. 47 e 48;
II - a alínea T do inciso I do art. 42 e os arts. 49 e 50;
III - a alínea “g” do inciso I do art. 42 e os arts. 51, 52, 53, 54 e 55;
IV - a alínea “b” do inciso II do art. 42 e o art. 66;

Art. 5o Esta Lei Complementar entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação 
desta Lei Complementar, quanto ao disposto no caput do art. 34 e de seu § 3o, com nova 
redação dada pelo art. 1o desta Lei Complementar.

II - nr\c rlomoic rocnc na Hatq Ho qiiq ni ihfic^^p

Gabinete do Prefeito, 30 de Abril de 2020.
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