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LEI NQ 76112016, DE 20 DE DEZRMBRO DE 2016 
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Dispõe sobre alterações na Lei no 730/2016, 

que reestruturou o Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de Campo 

Novo de Rondônia/RO e dá outras 

pro'\-idências. 

O PRRFEITO MUNICIPAL DF. CA-"lPO NOVO DE RONDÔ~IA: faço 
saber (.}Ut: a Câmara \-funicipal Decreta e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1° Passa a ser de responsabilidade do Município de Campo Novo de 

Rondônia o pagamento dos beneficios constantes nesta lei, os quais serão pagos diretamente 

pelo tesouro municipal na forma desta lei e com fundamento no rut . 2° da Portaria MPS 11.0 

402í2008 e alterações posteriores. 

DO AUXÍLIO DOEl'ÇA 

Art. 2° O auxílio doença será devido ao servidor efetivo que ficar incapac.itado 

para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 15 

(quinze) dias c.ons~cutivos, e C01Tespondcrá a média da remuneração servidor dos últimos 12 

mesc:s, acrescido do 13° salário proporcional do período em que durar o benefício, pago na 

última parcela. 

§ l" ~âo será dc:vido auxílio-doença ao servidor que na data de sua posse já 

seja portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do beneficio, salvo 

quando a incapac idade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. 

§ 2° Será devido auxílio-doença ao servidor que sofrer acidente de qualquer 

natureza. 
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§ 3° Cabe ao município promover o exame médico e o ahono das ti:ilta.;;, 

devendo os otestados de rede particulares de saúde, acima de 05 (cinco) dias serem 

submetidos à avaliação de junta médica do município. 

§ 4° Após os scss~nta dias do afa:;tamento, o segurado será submetido à pe-rícia 

médica do Município. 

§ 5° Se o servidor, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante trinta 

dias, retornando à atividade no trigésimo primeiro dia, e se dela voltar a se afastar dentro de 

sessenta dias desse retorno, fará j us ao atLxílio-doença a partir da data do novo afastamento. 

§ 6° O auxilio doença será cancelado se ticar comprovado que o servidor esteja 

desenvolvendo atividades paralelas, remuneradas ou não que tenha voltado a desempenhar 

suas funções do cargo, hipótese em que este ticará obrigado a restituir as importâncias 

indevidamente recebidas a partir da data ern que voltou ao trabalho, corrigidos 

monetariamente. 

§ 7t' O servidor que necessitar de ProtTogação d~ Benefício de aux ilio-doença, 

deverá protocolar novo pedido com antecedência mínima de 05(cinco) dias para que o 

Município promova o agendamento de nova perícia avaliativa, bem como emissão de laudo 

médico pericial, salvo caso de tratamento fora do Estado, caso em que comprovará com 

atestado médico sobre a necessidade de sua pcffilanência fo ra por mais tempo, autorindo pela 

junta médica do Município. 

§ s=- Os atestados médicos apresentados pelos segurados r..:om pra7o de 

afastamento superior a 5 (cinco) dias e inferior a 60(sessenta) dias, deverão ser homologados 

por um profissional da j unta médica ofi r..:ial do Município de Campo :\ovo de Rondônia, 

acompanhados, caso houver, de exames, diagnósli<.:os e demais laudos relacionados com o 

pedido. 

§ Cf' Em caso de necessidade de prorrogação do beneficio de auxílio-doença, 

fica o servidor obrigado a apresentar novo atestado com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. 
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Art. 3° O servidor em gozo de allxílio-doença está obrigado, 

independentemente de sua idade e soh pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exmne 

médico a cargo do Município a cada seis meses, e se for o caso a processo de readaptação 

profissional. 

Art. 4° O servidor em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de readaptação profissional para 

exercício de outra atividade até que sej a dado como habilitado para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, deverá ser 

aposentado por inval idez, sendo o mesmo encaminhado para o IPECAN. 

Art. 5° O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, 

pela readapt.ação profissional ou pela transformação em aposentadoria por invalidez. 

§ 1° Ao servidor que no curso do período aquisitivo ti ver percebido do 

Município prestações de auxilio doenço por um período superior a 06 (seis) meses embora 

descontinuos, perderá o direito a féria~. 

§ 2° Comprovando-~e, mediante processo di~ciplinar, ter sido gracioso o laudo 

médico pericial, o servidor beneficiado será dtmitido a bem do serviço publico, aplicando-se 

igual penalidade ao médico, se este fo r servidor do munidpio. 

DO SALÁRIO FA)'IÍLlA 

Art. 6° O salário-família será devido, mensalmente, aos scrvidon:s que tenham 

renda bruta mensal igual ou init:rior ao !eLO defin ido para este benefício no R~gime Geral de 

Previdência Social ~ RGPS, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, de 

qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos. 

Parágnfo Único- Quando o pai c a mãe forem servidores, ambos terão direito 

ao salârio~família . 

Art. 7° O pagamento do salário-família será devido a partir da data da 

aprescntat,:ão da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado, 
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estando cond icionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória c de 

comprovação de fi·equência à escola do filho ou equiparado. 

Parágrafo Único - O valor da cota do salário-família por lilho ou equiparado 

de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido, é o mesmo dcí1nido pelo RGPS. 

Art. R0 A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze anos de idade 

deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo do Município. 

Art. 9u 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 d iretamente aquele a cu_j o cargo iic.ar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se 

houver detenn inação judicial nesse sentido. 

Art. 10. O direito ao salário-família cessa automaticam ente: 

l - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito; 

II - quando o filho ou ~quiparado completar quatorze anos de idade, salvo se 

inválido, a contar do mês seguinte ao da datn do aniversário; 

Til - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar 

do mês seguinte ao da cessação da incapacidade; ou 

IV - pela perda da qualidade de serv1dor. 

Art. 11. O salário-tà mília não se im:orporará ao subsídio, à remuneração ou ao 

beneficio , para qualquer e fei to. 

DO SALÁRIO MATERNIDADE 

Art. 12. Será devido salário-matemidadc à servidora gestante, durante 120 

(cento e vinte dias consecutivos, que poderá ler início vinte e oito dia$ antes e término 

noventa c dois dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § l t'. 
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§ lo Em ca~os excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao 

parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante inspeção médica. 

§ 2° Em caso de parto antecipado ou não, a servidora tem direito aos cemo e 

vinte dias previstos neste artigo. 

§ 3° Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, 

a servidora terá direito ao salário-maternidade ccmespondcnte a duas semanas. 

§ 4° O salário-maternidade conesponderá à média da remuneração da servidora 

nos últimos 12 meses, acrescido do 13° salário proporcional correspondente a 4í12~ pago na 

última parcela. 

§ 5° Em caso de natimorto~ ou que a criança venha falecer durante a licença

maternidade, o salário matemidade poderá ser convertido em auxílio doença, após avaliaçlio 

de um profissional que compõe ajunta Médica do Município. 

Art. 13. O início do afastamenlo do trabalho da servidora será determinado 

c.om base em ate~tado médico. 

§ 1 o O atestado deve indicar, além dos dados médicos necessários, os p~ríodos 

a que se referem o art. 26 e seus parágrafos, bem como a data do aíàstamento do trabalho. 

§ 2° Nos meses de início e ténnino do salário-maternidade da servidora, o 

so.lário-malcmidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. 

~ 3° O salário~maternidade não pode ser acumulado c.om benet1cio por 

incapacidade. 

§ 4" A servidora ou servidor que adotar, ou obtiver guarda j udicial para fim; de 

adoção de criança é devido salário-maternidade por 120 vinte dias, indepi;:ndente da idade da 

criança. 
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DO AUXÍLIO RECLUSÃO 

Art. 14. O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal igual à 

totalidade dos vendrnentos percebidos pelo servidor, acresddo do décimo taceiro 

proporcional enquanto durar o beneficio, concedida ao conjunto de seus dependentes, desde 

que sua renda bruta mensal seja igual ou inferior ao teto definido para este benefício no 

Regime Geral de Previdcncia Social , que esteja recolhido à prisão, e que por ~ste motivo, não 

perceha outra remuneração dos cofres públicos. 

§ 1° O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os 

dependentes do scr,.:idor. 

§ 2t' O auxílio-reclusão será devido a contar dn data em que o servidor preso 

deixar de perceber seus vencimentos dos cofres públicos. 

§ 3° Na hipótese de fuga do servidor, o beneficio será interrompido e 

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. 

§ 4° Para a instrução do processo de concessão deste bcneikio, será exigido a 

certidão emitida pela autoridade competente sohre o efetivo recolhimento do servidor à prisão 

e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado 

trimestralmente. 

s 5° Caso o servidor 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 gol-O do benefício deverá ser restituído ao 

Município pdo servidor ou por seus dependentes~ apliczmdo-se os juros e índices de correção 

incidentes no ressarcimento da remuneração. 

§ 6<> Se o servidor preso vier a i'aleçer na prisão, o bcneí1cio ::;erá transformado 

em pensão por morte a cargo do lPECAN. 
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§ 7° Não fará jus a este benefício o !:>ervidor preso que estiver cumprindo pena 

em regime aberto ou semiaberto. 

Art. 15. O cargo de Superintendente nos te1mos desta Lei, será provido em 

comissão, de livre nomeação c exoneração pdo Prefeito Municipal, dentre servidores efetivos 

do Município de Campo Novo de Rondônia, em função comissionada, com vencimento 

equivalente a remuneração de Secretário Municipal. 

Art. 16. O provimento do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, nos 

termos desta Lei, será efetuado por ato de nomeação de competência exclusiva do Prefeito 

Munü .. :ipal, com vencimento e({uivalente a 70% (setenta por cento) da rernuncração do 

Superintcndtmte do IPJ:::CAN. 

§ 1 o Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete auxiliar o 

Supe-rintendente a administrar os recursos do IPECAN , assim como, na concessão dos 

beneficios previdenciários prev istos nesta Lei; e 

I - cumprir e fazer cumprir todas as normas e dctetminações do 

Superintendente e do Conselho Deliberativo, executando-as com presteza; 

II - a:;sinar todos os balancetes, prestação de contas e balanço anual do 

TPECA!\ conjuntamente com o Superintendente; 

1ll - :\ representação legal do Jnstiluto, ativa e passiva, judicial e 

extr~judicialmente; 

IV - Efetuar o pagamento de despesas, assinando sempre em conj unto com o 

Superintendente, os cheques, ordens de pagamento, e todos os demais documentos, 

relacionados com a abertura e movimentação de contas bancárias e aplicação de valores no 

mercado financeiro e instituições oficiais de crédito de conformidade com detem1inaçào do 

Conselho Deliberativo; 

I 

V - Autorizar as despesas da autarquia, com/ obediência dos procedimentos 

licitatórios, conj untamente com o Superintendente; 
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Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 18. Revogam-se as dig.ppsições em contrário, em especial os artigos 15, 
' I 

16, 17! 18, 19~ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26! 27, '~ c 68,~ 1°, §2,0 §3° e §4° e 83, § 1 u e §2° da Lei 

n" 730/2016, de 04 de março de 2016. \ \ 
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