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LEI COMPLEMENTAR NO 08/201.9
De 12 de dezembro de 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Estado da Bahia no uso de suas atribuições legais que lhe são conÍeridas pela Lei
Orgânica do MunicÍpio, e com base na Emenda Corutitucional na 103, de 12 de
novembro de 2019,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:

Írurolueo
SOCIAL

DO MUN ADO DA BAHIA.

CAPíTULO IDAsD@oBJETrvos
AÉ. ío- Fica reesúuturado nos tennos desta Lei C,omplementar, o Regime Proprio de

Preüdência Social do Município de São Francisco do Conde (RPPS) de que trata o art. 40 da ConsÍtuição
Federal.

ParforaÍo único - O RPPS disposto rc qn, crido pela Lei Municipal no 169/2010,
peÍmane@ com a denominação de lnsütuto de Prevklência Municipal de Sfu Francisco do Conde (lPM),

como autarquia, com autonomia própria, mantidas todas as aÉes e atos praticados durante a vigência

da Lei Municipal no í69, de 30 de dezembro de 20'10 e sua alteraçoes posteÍioÍes, não alteÍdas por

esta Lei.

&t ?- O RPPS visa dar cobertura ao6 Íiscos a que esEo sujeitos os beneficiários e

comprêende um conjunto de beneÍicios que atendam à seguintes finalidades:

l- garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente em

serviço, idade avançada, reclusão e morte; e

ll - proteção à matemidade e à família.

AÍI,3P-O regime proprio de preüdência social dos servidores titulares de cargos

efelivos teÉ caráter conúibutivo e solidário, mediante conhibuição do respectivo ente federaüvo, de

servidores aüvos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial.

§'lo- O servidor abrangido por este regime próprio de previdência social
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| - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que esüver invest lo,
quando insuscetÍvel de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realizar,ão de avalia@s
periódicas para verifica@ da continuidade das mndi@s que ensejaram a concessâo da
aposentadoria;

ll- compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinm) anos de idade, com proventos

proporcionais, se não houver aüngido o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria.

lll - aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco)

anos de idade, se homem, observados o temp de contribuição e os demais requisitos estabelecidos na

legislaçã0.

§ 20 - Ressalvadas as aposenladorias deconentes dos cargos acumuláveis na forma

da Constituiçâ: Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à mnta de regime prôprio

de previdência social, aplicandGse outras veda@es, regras e condições para a acumulação de

benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.

§ 3o - É assegurado o reajustamento dos benefÍcios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

§ 40 - O tempo de contribuição será contado para fins de aposentadoria, observado o
disposto no § 90, do arl.40 da Constituição Federal, nos termos da Emenda Constitucional n0 103/2019,

e o tempo de serviço mnespondente será contado para fins de disponibilidade.

§50-A lei não poderá estabelecer qualquer Íorma de contagem de temp,o de

contribuiçâ: Íictício.

§ 60 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, Xl, da Constituição Federal, à soma total dos
proventos de inatividade, inclusive quando deconentes da acumulação de cargos ou empregos públims,

bem como de outras atividades sujeitas a mntribuição para o regime geral de previdência social, e ao

montante resultante da adição de proventos de inatividade mm remunera@ de cargo acumulável na

forma desta Consütuição, cargo em mmissão declarado em lei de livre nomeação e exoneraçã0, e de

cargo eletivo.

§ 70 - Além do disposto neste artigo, serão observados, no que muber, os requisitos

e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

§ 8o - Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo,

ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

§ 90 - Todos os valores de remuneração mnsiderados para o cálculo do beneÍício

serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 10 - É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de

, mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, abrangidos todos os poderes, ó
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autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os
parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar de que trata o § 22 do an. 40 da

Constituição, nos termos da Emenda Constitucional no'103/20'19.

CAPíTULO II
oos eÉNaFrciÁRros

Art. r[o- Sâo filiados ao RPPS, na qualidade de beneÍiciários, os segurados e seus

dependentes deÍinidos nos arts. 70 e 10 desta Lei Complementar.

AÉ. 50 - Permanece Íiliado ao RPPS, na qualidade de segurado, o servidor ütular de

cargo efetivo que estiver:

l- cedido a órgão ou entidade da adminishação direta e indireta de outro ente

federativo, com ou sem ônus para o Município;

ll - quando afastado ou licenciado, observado o disposto no art. 25 desta Lei

Complementar;

lll - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e

lV - durante o afastamento do pais por cêssão ou licenciamento com remuneração.

Parágrafo Único - O segurado exer@nte de mandato de vereador que ocupe o cargo

efetivo e exeça, concomitantemente, o mandato filia-se ao RPPS, pelo cargo efetivo, e ao Regime Geral

de Previdência Social - RGPS, pelo mandalo eletivo, observado o disposto no art. '14 da Emenda

Constitucional no 103/2019.

Art, 60 - O servidor efetivo requisitado da Uniã0, de Estado, do Distrito Federal ou de

outro Município permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

Secão I

Dos Sequrados

Art. 70 - São segurados do RPPS:

l- o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e

Legislativo, suas autaquias, inclusive as de regime especial e funda@s públicas; e

ll - os aposentados nos cargos citados neste artigo

§ 10 - Fica excluído do disposto no capuÍ o servidor ocupante, exclusivamente, de

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo

temporário ou emprego público, ainda que aposentado.

§a"^p
End. Rua Raimundo Ribeiro, s/n - Centro, Sâo Francisco do Conde-BA
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§ 20 - Na hipótese de acumulaÇão remunerada, o servidor mencionado neste artigo

será segurado, obrigatoriamente, em relação a cada um dos cargos ocupados.

§ 3o - É vedada a incorporaÉo de vantagens de caráter lemporário ou vinculadas ao

exercicio de funçâr de confiança ou de calrgo em comissão à remuneraçâo do cargo efetivo.

§ 40 - O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual,

distrital ou municipal filia-se ao RGPS.

Art.8P- A perda da condição de segurado do RPPS ocoÍÍerá nas hipoteses de morte,

exoneraÉo ou demissão.

AÍt.9- O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício

de cargo cujas afibui@s e responsabilidades sêiam compativeis com a limitação que tenha sofrido em

sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condiçã0, desde que possua a habilitação

e o nível de esmlaridade eÍgidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

§'lo-A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contíbuição

decorÍente de cargo, empÍego ou função pública, acanetará o rompimento do vinculo que gerou o

referido tempo de contribuição.

§ 2P - E vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de
pensoes por morle a seus dependenles que não seja deconente do disposto nos §§ 14 a 16 do arl.40
da Constituição Federalou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

Art. 10 - São beneÍiciários do RPPS, na mndição de dependente do segurado:

l- o cônluge, a mmpanheira, o companheho, e o filho nâo emancipado, de

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deÍiciência intelectual ou

mental ou deficiência grave;

ll - os pais.

§ 10 - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida, e do

inciso ll deve ser comprovada.

§ ? - A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui

do direito ao beneÍício os indicados no inciso subsequente.

§ 30 - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,

mantenha união estável com o segurado ou segurada, reconhecida pr documento olicial, cartório ou

sentença judicial.

§ 4o - Haverá a perda da condição de dependente nas seguintes hi
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Seção lll
Das lnscriçõl§

Art. í3 - A inscrição do segurado é automática e ocone quando da investidura no cargo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
j

| - os filhos, quando alcançar idade de 21 (vinte e um) anos;

ll - a morte;

lll -o término da União Estável, esse comprovado com a declaração dos
companheiros firmada em cartório por declaraçâo pública ou por via judicial.

lV - conkação de novo matrimonio;

V - a cessação da invalidez, comprovada por laudo medico emitido por Junta

Médica autorizada pelo lPM.

§ 50 - A documentação necessária para inscrição de dependente consiste em:

| - copia da ceíidão de nascimento;

ll - documenlo de identidade e CPF;

lll - comprovante de endereço;

lV - certidão de casamento;

V - documentação, reconhecida por documento oficial, cartório ou sentença judicial.

Vl - laudo medico de invalidez, emitido por Junta Málica autorizada pelo lPM.

§60-Será excluido definiúvamente da condição de dependente quem tiver sido
condenado criminalmente por sentenÇa com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de
homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os

absolutamente incapazes e os inimpuláveis.

Art.'lí - Equiparam-se aos filhos, nas condiÉes do inciso l, do art. 10 desta Lei

Complementar, mediante declaração escrita do segurado e desde que mmprovada a dependência

econômica, o enteado e o menoÍ que esteia sob sua futela e não possua bens suficientes para o póprio

sustento e educação.

Parágrafo Únim - O menor sob tutela somênle pderá ser equiparado aos filhos do

segurado mediante apresentação de termo judicial de tutela.

Art. í2 - Portaria expedida pelo titular do lPM, regulamentará as questoes a respeito dos

dependentes, como as hipoteses da perda da qualidade ê documentação necessária para inscrição e

comprova@ da dependência econômica, não podendo ampliar em nenhuma hipotese o rol de
dependentes.

End. Rua Raimundo Ribeiro, yn - Centro, São Francisco do Conde-BA
CEP: 43.900{00 Tel.: (71) 3ô51-1801
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Art. ltl - lncumbe ao dependente pÍomover a sua inscrição quando do requerimenlo do
beneficio a que estiver habilitado.

§10-A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta
condição por inspeção medica realizada por prepostos do IPM ou do Município de Sâo Francism do
Conde.

§?-As informaçÕes reÍerentes aos dependentes devere), ser compovadas
documentalmente.

§ 30 - A perda da condiçâo de segurado implica o automático cancelamento da
inscrição de seus dependentes.

§ 40 - Não será admiüda a inscriçáo posÍ morÍem de segurado contribuinte individual e
de segurado Íacultativo.

CAPíTULO III
DO CUSTEIO

Art. Í5 - As contribuições para custeio do IPM serão cobradas dos servidores ativos, dos
aposentados e dos pensionistas, que poderão ter aliquotas progressivas de acordo com o valor da base

de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensoes.

§'lo- Quando houver defciÍ atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensôes que supere o
salário.minimo.

§ 20 - Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1o para equacionar o deficrÍ

atuarial, é Íacultada a instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos

aposentados e dos pensionistas.

§30- A contribuição eúaordinária de que trata o § 10 deverá ser insütuída

simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período

determinado, contado da data de sua instituição.

Art,í6- Fica o Poder Executivo aulorizado a promover abertura de créditos

suplementares ou especiais no Oçamento Municipal, respeitados os elementos de despesas, para fins

de custeio do lnstituto de Previdência Municipal, por ser esta uma autarquia.

Parágrafo Único - A gestão do regime, tanto de ativos (anecadação e aplicação) quanto

passivos (mncessão de benefícios), deve ser feita por unidade gestora única, de competência do

, segundo determina o art. 40, § 20 da Constituição Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL OE O FRANCISCO DO CONDE

'->:4
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Att. í7 - A responsabilidade da administração e dos pagamentos da folha de pensionistas

e aposentados, inclusive as já existentes no Município de São Francisco do Conde, é de responsabilidade

do lnstituto de Previdência Municipal (lPM).

Parágrafo Único - O IPM fica responsável pela admissão, controle e pagamento dos
processos e das pastas mm as documenta@es dos pensionistas e aposentados já existentes, bem

assim, os que vierem a ser formalizados após a vigência desta Lei Complementar.

Att. í8 - Os pagamentos de aposentados e pensionistas são da responsabilidade do

lnsütuto de Previdência Municipal (lPM).

AÍt. 19- O Município repassará para o lnstituto de Previdência Municipal (lPM), o valor

financeiro total da folha de pensionistas já exislentes, para compensação das despesas previdenciárias.

Art. 20 - Sá: fontes do plano de custeio do RPPS as seguintes receitas:

I - conúibuição previdenciária do Municipio;

ll - contribuiçfu previdenciária dos segurados ativos;

lll - contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas;

lV - do@s, subven@s e legados;

V - receitas deconentes de aplicaSes financeiras e receitas patrimoniais;

Vl - valores recebidos a título de compensação financeira, em razál do art.201,

§ I, da Consütuição Federal; e

Vll - demais dota@s previstas no orçamento municipal.

§ 10 - Constituem tamtÉm fonle do plano de cusleio do RPPS as mntribuipes
previdenciárias previstas nos incisos l, ll e lll do caput, incidentes sobre o abono anual, salário
matemidade, auxiliodoença, auxilioreclusão e os valores pagos ao segurado pelo seu vinculo funcional

com o Municipio, em razão de decisão ludicial ou administrativa.

§?-As receitas de que lrata este artigo somente poderão ser utilizadas para

pagamento de benefícios previdenciários do RPPS e da taxa de administração destinada à manutenção

desse Regime.

§ 3o - O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será

de 02% (dois) por cento, no máximo, do valor total da remuneração, proventos e pensÕês pagos aos

segurados e beneficiários do RPPS no exercício financeiro anterior.

§ 4o - O saldo do valor anual da taxa de administração reÍerente a um exercício, que

Íor utilizado integralmente, será adicionado ao valor anual da laxa de administraçáo dos exercícios

uintes.

PREFEITURA IUUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
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§ 50 - Os recursos do RPPS serfu depositados em conta distinta da conta do Tesouro

Municipal.

§ 60- As aplica@s Íinanceiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão às
resoluçÕes do Conselho Monetário Nacional, sendo vedada a aplicação em titulos públicos, exceto em
titulos públicos federais.

fut 2í - As contribui@s previdenciárias de que tratam os incisos lle lll do art.20 desta
Lei, serão de l4olo (e,alorze por cento), incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuiçã0.

§ 10 - Entend+se como remuneração de contribuição o valor constituido pelo

vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei,

dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens, excluídas:

I - as diárias para viagens;

ll - a aluda de custo em razão de mudança de sede;

lll - a indenização de transporte;

lV - o salário-familia;

V - o auxilio-alimentação;

Vl - o auxiliocreche;

Vll - as parcelas remuneratórias pagas em deconência de local de trabalho;

Vlll - outras parcelas cujo caráter indenizatôrio es§a definido em lei.

§ 2 - O segurado ativo poderá optar pela inclusão na remuneração de contribuiçfu de
parcelas remuneratórias percebidas em deconência de local de trabalho, para efeito de cálculo do

benefício a ser concedido com Íundamento nos arts. 36, 37, 38 e 39, respeitada, em qualquer hipotese,

a limitação estabelecida no § 50 do art. 60 desta Lei Complementar.

§30-O abono anual do 130 salário, será considerado, para fins confibutivos,

separadamente da remuneração de contribuição relaüva ao mês em que for pago.

§ 40 - Para o segurado em regime de acumulaçe) remunerada de cargos considerar-

se-á, para fins do RPPS, o somatóío da remuneração de contribuição referente a cada cargo.

§ 50 - A responsabilidade pelo desconlo, remlhimento ou repasse das conúibui@es

previstas nos incisos l, ll e lll do art. 20 desta Lei Complementar, sera do dirigente do órgâo ou entidade

que efefuar o pagamento da remuneração ou benefício e oconerá em até 10 (dez) dias úteis contados

da data em que oconer o crêdito conespondente.

§ 60 - O Municipio é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências

nanceiras do RPPS, deconentes do pagamento de benefícios previdenciários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro. yn - Cêntro, Sáo Francirco do Conde-BA
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furt.2i2 - A contribuição previdenciária dos servidores inativos e os pensionistas de que

trata o inciso lll, do art. 20 desta Lei Complementar, será mm percentual igual ao estabelecido para os

servidores titulares de cargos efetivos incidentes sobre a parcela que supere o valor do salário minimo

dos beneficios de aposentadoria e pensão concedidas pelo regime próprio do município.

§10-A contribui@ prevista neste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de

pÍoventos de aposentadorias e de pensão que superem o triplo do limite máximo previsto no capuÍ,

quando o beneficiário for prtador de doença incapacitante, a qual deverá ser comprovada através de

Laudo Medim Pericial realizado pelo lnstituto de Previdência Municipal de São Francisco do Conde.

§ 2" - A contribuição incidente sobre o beneficio de pensão terá como base de cálculo

o valor total desse beneficio, conforme o art. 49 desta Lei Complementar, antes de sua divisão em mtas,

respeitada a faixa de incidência de que tratam o capuÍ e o § 1o deste artigo.

§ 30 - O valor da mntribuição, calculado conÍorme o § 20, será rateado para os

pensionislas, na propoção de sua cota parte.

AÉ. 23 - O plano de custeio do RPPS será revisto anualmente, observadas as normas

gerais de afuária, obietivando a manutenÉo de seu equilíbrio Íinanceiro e atuarial.

ParágraÍo Único - O Demonshativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA será

encaminhado ao Ministério da Previdência Social até 31 de lulho de cada exercício.

Art. 24 - No caso de cessão de servidores titulares de cargo efetivo do município para

outro órgão ou entidade da Administração direta ou indireta da União, dos Estados ou de outro Municipio,

com ônus para o cessionário, inclusive para o exercício de mandalo eletivo, será de responsabilidade do

órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercicio, o recolhimento e repasse das contribui@es

devidas pelo Município ao RPPS, conforme o inciso ldo art. 20 desta Lei Complementar.

§ 10- O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor ao RPPS, prevista

no inciso ll do art. 20 desta Lei Complementar, serão de responsabilidade:

l- do Municipio de Sâo Francisco do Conde, no caso de o pagamento da

remuneração do servidor continuar a ser feito na origem; ou

ll - do órgão cessionário, na hipotese de a remuneração do servidor oconer à conta

desse, além da contribuição prevista no capuL

§ ? - No termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o órgão cessionário, será

prevista a responsabilidade desse pelo desconto, recolhimento e repasse das conlribui@s
previdenciárias ao RPPS, conforme valores informados mensalmente pelo Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro, ín - Centro, Sáo Fíancisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 Tel.: (71) 36514801



10133

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR NO 08/2019
De 12 de dezembro de 2019

AÍt. 25 - 0 servidor afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo sem

recebimento de remuneração pelo Município somente contará o respêctivo tempo de afastamento ou

licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das mntribuições de que

trata o inciso ll do art. 20 desta Lei Complementar.

§ 'lo - A contribuição a que se refere o capuÍ, será recolhida diretamente pelo servidor,

observado o disposto nos arligos 26 e 27 desta Lei Complementar.

§ 2P - Durante o período de afastamento ou licenciamento do cargo, o Município

continuará responsável pelo repasse da contribuição de que trata o inciso I do art. 20 desta Lei

Complementar.

Art. 26 . Nas hipoteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que

trata o art. 50, o cálculo da contibuiçfu será feito de acordo com a remuneração do cargo de que o
servidor é tifular mnforme previsto no art.21desta Lei Complementar.

§ 10 - Nos casos de que trata o caput, as contribuiçoes previdenciárias deverâo ser
recolhidas ate o dia í5 (quinze) do mês seguinte, àquele a que as contribui@s se referirem,
pronogandose o vencimento para o dia útil subsequente, quando não houver expediente bancário no

dia 15 (quinze).

§ 2 - Na hipotese de alteraçáo na remuneração de mnúibuição, a complementação

do recolhimento de que trala o capuÍ deste aíigo oconerá no mês subsequente.

Art. 27 - A mntribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita aos
juros apliúveis aos tributos municipais.

Art.28 - Salvo na hipotese de recolhimento indevido, náo haveÍá restituição de

contribui@s pagas para o RPPS.

CAPITULO IV

ononcÀnrzrcÃo oo_nees

Art.29 - Fica instituído o Conselho Municipal de Previdência (CMP), órgão superior de

deliberação colegiada, composto pelos seguintes membros, todos nomeados pelo preÍeito, com mandato

de 02 (dois) anos, admitida uma única recondugão e sem remuneração:

| - 02 (dois) representantes do Poder Executivo;

ll - 01 (um) representante do Poder Legislativo;

lll - 02 (dois) representantes dos segurados ativos, sendo 0í (um) representante da

Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB/Sindicato) e 01 (um) do Sindicato dos

Trabalhadores e Trabalhadoras de São Francisco do Conde (SINDSEFRAN); e

lV - 0í (um) representante dos inativos e pensionistas.

§ ío - Cada membro terá 01 (um) suplente com igual período de mandato do titular,

tamtÉm admitida uma recondução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
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§ 20 - Os membros do CMP e respectivos suplentes serão escolhidos da seguinte

forma:

| - o Presidente do IPM indicado pelo prefeito, que terá o voto de qualidade;

ll- os representantes dos Poderes Executivo e Legislativo seráo indicados pelos

respectivos gestores;

lll - os representantes dos servidores, dos inativos e pensionistas, eleitos entre seus
pares, serão indicados pelos sindicatos ou associaçoes conespondentes.

§ 30 - Os membros do CMP não serão destituivels ad nutum, somente podendo ser
afastados de suas funções depois de julgados em processo administrativo, se culpados por Íalta grave

ou infração punivel com demissão, ou em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada

em 03 (três) reuniões consecutivas ou em 04 (quatro) intercaladas no mesmo ano.

Art. 30- O CMP reunir-se-á, ordinariamente, em sessões mensais e,

extraordinariamente, quando convocado por, pelo menos, 03 (hês) de seus membros, com antecedência

mínima de 05 (cinco) dias;

Parágrafo Único - Das reuniões do CMP, serão lavradas atas em livro próprio.

fut.3'l - As decisoes do CMP serão tomadas por maioria, exigido o quórum de 04

(quatro) membros.

fut. 32 . lncumbirá o lnstituto Previdência Municipal proporcionar ao CMP os meios

necessários ao exercício de suas competências.

Secão ll
Da Competência do CMP

Art. 3il - Compete ao C,onselho Municipal de Previdência:

| - estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do RPPS;

ll - apreciar e aprovar a proposta oçamentária do RPPS;

lll - organizar e definir a estrufura administrativa, financeira e técnica do IPM;

lV - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira

dos recursos do RPPS;

V- examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da política

previdenciária do Município;

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
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Vl - autorizar a contratação de empresas especializadas para a realizaçâo de
auditorias contábeis e estudos afuariais ou financeiros;

Vll - autorizar a alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio do lPM,

observada a legislação pertinente;

Vlll - aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como a celebração de
contratos, convênios e ajustes pelo IPM;

lX - deliberar sobre a aceitação de doa@s, cessões de direitos e legados, quando

onerados por encargos;

X - adotar as providências cabiveis para a coreção de atos e fatos, deconenles de
gestão, que preludiquem o desempenho e o cumprimento das fnalidades do IPM;

Xl - acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao RPPS;

Xll - maniÍestar-se sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de
Contas;

Xlll - solicitar a elaboraçáo de estudos e pareceÍes técnicos relaüvos a aspectos

atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;

XIV - dirimir dúvidas quanto à aplicaçáo das normas regulamentares, relativas ao

RPPS, nas matêrias de sua compelência;

XV - garantir o pleno acesso dos segurados às informaÉes relativas à gestão do

RPPS;

XVI - manifeslar-se em projetos de lei de acordos de composição de dêbitos

previdenciários do Município com o RPPS; e

XVll - deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS.

CAPITULO V
poftAxLQEglnEict0s

AÍt. 34 - O RPPS compreende os seguintes beneficios:

| - Quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

b) aposentadoria compulsória;

c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;

d) aposentadoria por idade;

e) auxilioioença;

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
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0 saláriomatemidade;

g) saláriofamilia.

ll - Quanto ao dependente:

a) pensão por morle; e

b) auxilio-reclusã0.

Secão I

Da Aposentadoria voluntária

AÉ. 35 - O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo

efetivo até a data de entrda em vigor desta Lei Complementar poderá aposentar-se voluntariamente
quando preencher, cumulativamente, os seguinles requisitos:

l- 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e (61) sessenta e um anos de
idade, se homem, observado o disposto no § 1'deste artigo;

ll - (30) trinta anos de contribuição, se mulher, e (35) trinta e cinco anos de
contribuiçfu, se homem;

lll - 20 (vinte) anos de efetivo exercicio no serviço público;

lV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e

V - somatório da idde e do tempo de contribuição, incluídas as fraçoes, equivalente

a (86) oitenta e seis pontos, se mulher, e (96) noventa e seis pontos, se homem, observado o disposto

nos §§ 2 e 30 deste artigo.

§ 1o - A partir de 10 de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do

caput será elevada para 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de

idade, se homem.

§ ? - A partir de 1 
0 de janeim de 2020, a pontuaçáo a que se refere o inciso V do caput

será acrescida a cada ano de um pnto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105

(cento e cinco) pontos, se homem.

§ 30 - A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do

somatório de pontos a que se referem o inciso V do capuÍ e o § 20 deste artigo.

§ 40 - Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de

efeüvo exercicio das fun@s de magistêrio na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os

requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e ll do caput serão:

l- 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de

ade, se homem;

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO GONDE
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ll - 25 (vinte e cinco) anos de contribuiçã0, se mulher, e 30 (trinta) anos de

contribuição, se homem; e

lll - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de

idade, se homem, a partir de 1o de laneiro de 2022.

§ 50 - O somatório da idade e do tempo de mntdbuição de que trata o inciso V do

capuÍ para as pessoas a que se refere o § 40, incluídas as fraçÕes, será de:

I - 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (novenla e um), se homem; e

ll - a partir de ío de janeiro de 2020, será aplicado o acréscimo de 01 (um) ponto a

cada ano, até atingiro limitede 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.

§ 60 - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste

artigo conesponderão:

I - à totalidde da remunera@ do servidor público no cargo efetivo em que se der

a aposentdoria, observado o disposto no § 80 deste artigo, para o servidor público que tenha ingressado

no serviço público em cargo efeüvo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opçâo de trata

o § 16 do art.40 da Constituição Federal, desde que tenha, no minimo, 62 (sessenta e dois) anos de
idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de
professor de que bata o § 40 deste artigo, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta)

anos de idade, se homem;

ll - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no

inciso l.

§ 70 - 0s proventos das apsentadorias oncedidas nos lermos do dispsto neste

artigo não serão infeíores ao valor a que se refere o § ? do art. 201 da Constifuiçã: Federal e serão

reajustados:

| - de acordo com o disposto no art. 70 da Emenda Consütucional no 41, de 19 de

dezembro de 2003, se concedidas nos termos do disposto no inciso I do § 60 deste artigo; ou

ll - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, se

concedidas na forma prevista no inciso ll do § 60 deste artigo.

§ 80 - Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para Íins de

cálculo dos proventos de aposentadoda que tenham fundamento no disposto no inciso I do § 60 ou no

inciso I do § 20 do art. 20 da Emenda Constitucional n" '103/20'19, o valor constituído pelo subsidio, pelo

vencimenlo e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos
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adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes

critérios:

| - se o cargo estiver sujeito a variaçoes na carga horária, o valor das rubricas que

refletem essa variação integrarão o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo

em que se deu a aposentadoria e considerará a média aritmética simples dessa carga horáía

proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuiçáo, continuos ou intercalados,

em relação ao tempo total exigido para a aposentadoía;

ll- se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis, por estarem

vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor destas vantagens

integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo, estabelecido pela média

aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e

mntribuiçfu, mntinuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou ao

tempo totalde instituição da vantagem, que será aplicada sobre o valor atual de referência das vantagens

pecuniárias permanenles variáveis.

Secão ll
Da Amsentadoria por lnvalidez

Art. 36 - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em

gozo de auxílio{oença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro

de atribuiçoes e atividades compativeis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação

exigida, e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade e

enquanto peÍmanecer nessa condição.

§ 1o - Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de

contribuiçã0, exceto se deconentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,

mntagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu

cálculo, o disposto no art. 60 desta Lei Complementar.

§ 2o - Os proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição, não poderão ser

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor calculado na forma estabelecida no art. 60 desta Lei

Complementar.

§ 3o - Acidente em serviço é aquele oconido no exercício do cargo, que se relacione,

direta ou indiretamente, com as atribui@es deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional

que €use a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
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Art. 37 - O segurado será aposentado aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, mm
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida no art. 60 desta Lei

Complementar, não podendo ser inferiores ao valor do salário mínimo.

Parágrafo Único - A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com

vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no

serviço.

Secão lV
Da Aposentadoria por ldade e Temoo de Contribuicão

Art.38-O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de

confibuiçãn com proventos calculados na forma prevista no art. 60 desta Lei Complementar, desde que

preencha, cumulaüvamente, os seguintes requisitos:

l- tempo minimo de í0 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público federal,

estadual, distrital ou municipal;

ll - tempo mínimo de 05 (cinm) anos de eÍelivo exercÍcio no cargo em que se dará

a aposentadoria; e
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Paget (osteíte deformante), síndrome da deflciência imunologica adquirida (aids) ou contaminação por

radiaçao, com base em conclusão da medicina especializada, além de outras doenças e afe@es
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada

3 (hês) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator
que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

§ 70 - A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da
mndição de incapacidade, mediante exame médicopericial de profissional do lPM, ou autorizado por

este.

§ 8o - O pagamento do beneficio de aposentadoria por invalidez deconente de doença

mental somente será feito ao curador do segurado, mndicionado à apresentação do termo de curatela,

ainda que provisório.

§ 9o - 0 aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por

invalidez permanente cessada, a partir da data do retomo.

Secão lll
Da Aposentadoria Compulsória
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§ 40 . Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei Complementar:

| - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haia

contribuído diretamenle para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão
que exila atenção málica para a sua recuperação;

ll- o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em

consequência de:

a) ato de agressã0, sabotagem ou tenorismo praticado por terceiro ou

mmpanheiro de serviço;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa

relacionada ao serviço;

c) ato de imprudência, de negligência ou de impericia de terceiro ou de
mmpanheiro de serviço;

d) ato de pessoa privada do uso da razão; e

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou deconentes
de foça maior.

lll - a doença proveniente de contaminação acidenlal do segurdo no exercício do
caryo; e

lV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:

a) na execução de ordem ou na realiza@ de serviço relacionado ao cargo;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Municipio para lhe evitar
prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Município

dentro de seus planos para melhor capacitação da mão{eobra, independentemente do meio de

locomoçáo utilizado, inclusive veiculo de propriedade do segurado; e

d) no percurso da residência para o loffil de habalho ou deste para aquela,

qualquer que seja o meio de locomoçáo, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 50 - Nos periodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisÍa@
de outras necessidades fisiologicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é mnsiderado no

exercicio do cargo.

§ 6o - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o
parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla,

hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia ineversível e incapacitante, cardiopaüa grave,

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de
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lll - 65 (sessenta e cinco) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de temp de

contribuição, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade e 30 (trinta) anos de tempo de mntdbuição,
se mulher.

§ 10 - Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste aÍtigo serão

reduzidos em 05 (cinco) anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercicio

da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 2 - Para fins do disposto no parágrafo anterior, mnsidera-se função de magistério

as atividades exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades

educaüvas, quando exercidas em estabelecimento de educa{ao básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluÍdas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de

coordenação e assessoramento pedagogico.

Art. 39 - O segurado fará jus à apsentadoria por idade, com provenlos proporcionais ao

tempo de mntribuiçâ:, calculados na forma prevista no art. 60 desta Lei Complementar, desde que

preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

| - tempo minimo de '10 (dez) anos de efetivo exercicio no serviço público municipal;

ll - tempo minimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercicio no cargo em que se dará

a aposentadoria; e

lll - 65 (sessenta e cinm) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de

idade, se mulher.

Secão Vl
Do Auxílio.Doença

Art. 10 - O auxiliodoença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu

trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e consistirá no valor de sua última remuneraçáo.

§ 10 - Será mncedido auxiliodoença, a pedido ou de oficio, com base em inspeçáo

medica que definirá o prazo de afaslamento.

§ ? - Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova inspeção medica,

que concluirá pela volta ao serviço, pela pronogação do auxíliMoença, pela readaptação ou pela

aposentadoria por invalidez.

§ 30 - Nos primeiros í5 (quinze) dias consecutivos de afastamento do segurado por

motivo de doença, é responsabilidade do Municipio o pagamento da sua remuneração.
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§ 40 - Se mncedido novo benefício deconente da mesma doença dentro dos 60
(sessenta) dias seguintes à cessaÉo do beneficio anteÍior, este será pronogado, ficando o Municipio

desobrigado do pagamento relativo aos primeiros 15 (quinze) dias.

Art.4í . O segurado em gozo de auxílio{oenp, insusceptivel de readaptação para

exercício do seu cargo, ou outro de atribuiçoes e atividades compatíveis com a limitação que tenha

sofrido, respeitada a habilitação exigida, será aposenlado por invalidez.

Secão Vll
Do Salário-Maternidade

Art. 42. Será devido salário.matemidade à segurada gestante, por 120 (cento e vinte)

dias consecutivos, com inicio entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de oconência deste.

§ 10 - Em casos excêpcionais, os periodos de repouso anterior e posterior ao parto

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

§ 2P - O salário-matemidade consistirá numa renda mensal igual à última rêmuneraçâo

da segurada.

§ 3o . Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado málico, a

segurada terá direito ao salário-matemidade corÍespondente a duas semanas.

§ 40 - O salário-matemidade não poderá ser acumulado com beneÍício por

incapacidade.

Art. llil - À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança,

é devido saláriomatemidade pelos seguintes períodos:

| - 120 (cento e vinte) dias, se a criança üver até 0Í(um) ano de idade;

ll - 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 01 (um) e 04 (quatro) anos de idade;

lll - 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de idade.

Sêcão Vlll
Do Salário-Família

Art. 4,,1 - Será devido o saláricfamília, mensalmente, ao sêgurado alivo que receba

remuneração igual ou inferior a R$ 1.381,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três

centavos), na proporção do número de Íilhos e equiparados, nos termos do art. 11 desta Lei

Complementar, de atê 14 (quatoze) anos ou inválidos.

§ 10 - 0 valor limite reÍerido no capuÍ será conigido pelos mesmos indices aplicados

O FRANCISCO DO CONDE
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§ 2 - O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65

(sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 62 (sessenta e dois) anos ou mais,

se do sexo feminino, teráo direito ao salário-familia, pago iuntamente com a aposentadoria.

4il. tl5 - O valor da cota do salárioJamilia por filho ou equiparado de qualquer mndição

será de R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), ao segurado ativo que receba

remuneração igual ou inferior a R$ í.364,43 (mil, trezentos e sessêntâ e quatro reais e quarenta e três

centavos),

Art. tf6 - Quando pai e mãe forem segurados do RPPS, ambos terãn direito ao salário
familia.

AÍt. 17 - O pagamento do salário-família está condicionado à apresentação da certidão

de nascimento do Íilho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação

anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à esmla do filho ou

equiparado.

AÍt. 18 . O saláriofamilia não se incorporará à remuneraçáo ou ao beneficio para

qualquer eÍeilo.

Seção lX
Da Pensão por Morte

AÍt.49-A pensão por morte concedida a dependente de segurado do IPM será

equivalente a uma cota familiar de 5070 (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo

segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente

na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de

1 00% (cem por cento) .

§ 10 - As cotas pr dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão

reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morle

quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 20 - Na hipotese de existir dependente inválido ou mm deÍiciência intelectual, mental

ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

| - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou

daquela a que teria direilo se Íosse aposentado por incapacidade pemanente na data do óbito, atê o

limite máximo de beneficios do Regime Geral de Previdência Social; e

ll - uma cota familiar de 5070 (cinquenta por cento) acrescida de cotas de l0 (dez)

pontos percentuais por dependente, até o máximo de '100% (cem por cento) do limite máximo de

beneficios do Regime Geral de Previdência Social.

PREFEITURA iIUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE
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§ 3o - Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual,

mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no capuf e no § 10.

§40- O tempo de duração da pensão por morle e d6 cotas individuais por

dependente até a peÍda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condi@s
necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei Federal n0 8.213/199'1.

§ 50 - O direito à percepçâo da cota individual cessará:

| - pela morte do pensionista;

ll - para o filho, a pessoa a ele equiparada, de ambos os sexos, ao completar vinte

e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência inlelectual ou menlal ou deficiência grave;

lll - para filho inválido, pela cessação da invalidez;

lV - pelo decurso do prazo de recebimento de pensáo pelo conjuge, companheiro ou

companheira, nos termos do § 50.

V - para cônluge ou companheiÍo:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessa4áo da invalidez ou pelo

afastamento da deficiência, respeitados os períodos minimos deconentes da aplicação das alíneas'b'e
"c';

b) em 04 (quatro) meses, se o ôbito oconer sem que o segurado tenha vertido

18 (dezoito) contribui@s mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em

menos de 02 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) hansmnidos os seguintes periodos, estabelecidos de acordo com a idade do
beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito oconer depois de vertidas '18 (dezoito) contribui@s
mensais e pelo menos 02 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1)03 (três) anos, com menos de 2'l (vinte e um) anos de idade;

2) 06 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) 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, êntre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de
idade;

6) vitalicia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

Vl - pela perda do direito, na forma do § 60, do art. l0 desta Lei Complementar.

fuur-
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§ 60 - Serão aplicados, confoÍme o caso, a regra contida na alínea 'a' ou os prazos

previstos na alínea "c', ambas do inciso V, do § 50, se o óbito do segurado deconer de acidente de
qualquer nafureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de í8
(dezoito) contribui@s mensais ou da comprovaçâc de 02 (dois) anos de casamenlo ou de união estável.

§ 70 - Apos o transcuÍso de pelo menos 03 (três) anos e desde que nesse periodo se

verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, paÍa ambos os sexos,

corespondente à expectativa de sobrevida da populaçao brasileka ao nascer, poderão ser fixadas, em
números inteiros, novas idades para os fins previstos na alinea'c" do inciso V do § 50, em ato do Ministro

de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparaçtu com as idades anteriores ao
referido incremento.

§ 8o - Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-seá.

§ 9o - O tempo de contribuiçao a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) será

considerado na contagem das 18 (dezoito) contribui@s mensais de que fatam as alineas "b'e "C do
incisoVdo§50.

§10-O exercicio de aüvidade remunerada, inclusive na condição de

microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutençá) da parte individual da pensão

do dependente mm deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave.

§íí- Se houver Íundados indícios de autoria, coautoria ou participação de

dependente, Íessalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentaliva
desse crime, comeüdo confa a pessoa do segurado, será possivel a suspensão provisória de sua parte

no beneficio de pensão por morte, mediante processo administrativo póprio, respeitados a ampla defesa

e o mntraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas onigidas desde a data da
suspensão, bem mmo a reativação imediata do benefício.

§ 12 - Para o dependente inválido ou mm deficiência intelectual, mental ou grave, sua

condiçâr pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliafro biopsicossocial

realizada por equipe multiproÍissional e interdisciplinar, observada revisãír pêriódica na forma da

legislaçã0.

Art. íl - Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte,

exdusivamente o enteado e o menor futelado, desde que comprovada a dependência econômica.

§ío- Será concedida pensão provisória por moÍte presumida do segurado, nos
seguintes casos:

l- sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária

compelente; e,

ll- desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

Alsr^o
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§ 2 - A pensão provisória será transÍormada em definitiva com o óbito do segurado
ausente ou deve ser cancelada mm reaparecimento dele, ficando os dependentes desobrigados da
reposição dos valores recebidos, salvo máJé.

§ 3" - Os valores referidos neste artigo serão corÍigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do RGPS.

Art. 5í . A pensãn pr morte seÉ devida aos dependentes a contar:

| - do dia do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste, ou do dia do
requerimento, quando requerida apos tal prazo;

ll - da data da decisão iudicial, no caso de declaraçâr de ausência; ou

lll - da data da oconência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente,
desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.

Att. 52 - A pensão será rateada entre todos os dependentes em paíes iguais e não será
protelada pela falta de habilitação de outro possivel dependente.

§ 'lo - O conjuge ausenle não exdui do direito à pensão por morte o companheiro ou

a companheira, que somente fará jus ao beneÍicio mediante prova reconhecida por documento oficial,

cartório ou sentença judicial.

§ 20. A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusâo de dependente so
produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitaçã0.

AÍt.53. O beneficiário da pensão provisória de que trata o art. 49 desta Lei

Complementar, deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, Íicando obrigado

a comunicar imediatamente ao gestor do RPPS o reapaÍecimento deste, sob pena de ser
responsabilizado civil e penalmenle pelo ilicito.

Art, 54 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o disposto no art.

61 desta Lei Complementar.

Art. 55 - Será admitido o recebimento, pêlo dependente, de até duas pensÕes no âmbito

do RPPS, exceto a pensão deixada por côniuge, companheiro ou companheira que sô será permitida a
percêpção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

AÍt. 56 - A condição legal de dependente, para fins desta Lei Complementar, é aquela

verificada na dala do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação desta Lei

Complementar.

Parágrafo Único - A invalidez ou a alteração de condiçoes quanto ao dependente,

supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensã0.

Seção X
Do Auxílio-Reclusão

AÍt. 57 - O auxílio+eclusão consistirá numa importância mensal, concedida aos

pendentes do servidor segurado recolhido à prisão que tenha remuneração igual ou infeíor ao salário

PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO
End. Rua Raimundo RibeÍo. s/n - CentÍo. Sáo Francisco do Conde.BA

CEP: 43.gOGOoO Tel.: (71) 3651-4801

NDE



24t33

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR NO 08/2019
De 12 de dezembro de 2019

mínimo, que nár perceber remuneração dos cofres públicos e conesponderá à úlüma remuneraçãn do

segurado no cargo efetivo.

§ 'lo - 0 valor limite referido no caput será conigido pelos mesmos indices aplicados
aos beneficios do RGPS.

§ 20 - O auxílio+eclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do
segurado.

§ 3o - O auxílio-reclusâr será devido a contar da data em que o segurado preso deixar
de perceber dos cofres públicos.

§ 40 - Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data
da recaplura ou da reapresentação à prisã0, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver
o segurado evadido e pelo período da fuga.

§So-Para a instÍução do processo de mncessão deste benefício, além da
documentação que comprcvar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

I - documenlo que ceíifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos

mfres públicos, em razão da prisão; e

ll - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do
segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado

trimestralmente.

§ 60 . Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração

coÍTespondente ao período em que esleve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílioreclusáo,
o valor conespondente ao período de gozo do beneficio deverá ser restituído ao IPM pelo segurado ou
por seus dependenles, aplicandose os juros e indices de coneção incidentes no ressarcimento da
remuneração.

§ 70 - Aplicar-se-ão ao auxilio-reclusã0, no que couberem, as disposiÇoes atinenles à
pensão por morte.

§ 8o - Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o bênefício será transformado em
pensão por morte.

Art. 58 - O abono anual seÉ devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos

de aposentadoria, pensão por morte, auxilio-reclusão, saláriomatemidade ou auxílio{oença pagos pelo

IPM.

ParÉrgrafo Único. O abono de que trata o capuÍ será proporcional em cada ano ao número

de meses de beneficio pago pelo lPM, em que cada mês conesponderá a 1112 (un doze avos), e terá
por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto o benefício encerTar-se antes deste

mês, quando o valor será o do mês da cessaçár.
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Art. 59 - É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que,

duranle o ano, recebeu auxíliodoença, auxilioacidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxíliG
reclusão.

Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que muber, da mesma forma que a

GraüÍicação de Natal dos trabalhadores, e terá por base o valor da renda mensal do beneÍício do mês

de dezembro de cada ano e seu pagamento será efetuado em duas parcelas, da seguinte forma:

| - a primeira parcela conesponderá a até cinquenta por cento do valor do beneficio

devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e

ll - a segunda parcela conesponderá à diferença entre o valor total do abono anual

e o valor da primeira parcela e será paga juntamente mm os benefícios da competência de novembro.

CAPíTULO VII
DAqEEqRAS DE CALCULQ.pQ§ S E REAJUSTE DOSIEXEEíCp§

Art. 60 - No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos art. 36, 37, 38 e 39

desta Lei Complementar, será utilizada a media aritmética simples dos salários de contribuição e das

remunera@s adotados como base para contribuiçoes ao lPM, atualizados monetariamente,

conespndentes a 100% (cem por cento) do período mntributivo desde a competência julho de 1994 ou

desde o inicio da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 'lo - As remuneraÉes consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão

os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a

atualização dos salários{econtribuição considerados no cálculo dos beneficios do RGPS.

§2- Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido

contíbuição para regime própío, a base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no

cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de mntribuição ou afastamento do cargo,

desde que o respectivo afastamento seja considerado como de eÍetivo exercício.

§ 3o - Na ausência de mntribuição do servidor não tilular de cargo efetivo vinculado a

regime proprio até dezembro de'1998, será mnsiderada a sua remuneração no cargo ocupado no

periodo conespondente.

§ 40 - Os valores das remuneraSes a serem utilizadas no cálculo de que kata este

artigo serão comprovados mediante documento fomecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes

de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento público.

§ 5o - Para os fins deste artigo, as remunera@es consideradas no cálculo da

aposentadoria, atualizadas na forma do § 10, não poderão ser:

| - inferiores ao valor do salário-mínimo;
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ll - superiores ao limite máximo do salário{e-contribuiçâ:, quanto aos meses em
que o servidor esteve vinculado ao RGPS.

§ 6o - Se a parth de julho de '1994. houver lacunas no periodo contributivo do segurado
por ausência de vinculação a regime previdenciário, esse periodo será desprezado do cálculo de que

trata este artigo.

§ 70 . Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasiâo de sua concessão,

não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a

aposentadoria, observado o disposto no art. 68 desta Lei Complementar.

§ 80 . Considera-se remuneraÉo do cargo efetivo o valor constituído pelos

vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes desse cargo estabelecidas em lei, acrescido dos

adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes.

§ 9. Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será

utilizada ftação cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à

respectiva aposentadoía voluntária com pÍoventos integrais, conforme inciso lll do art. 38 desta Lei

Complementar, não se aplicando a reduçáo de que trata o § 1o do mesmo artigo.

§ 10 - A fraçâo de que trata o capuÍ será aplicada sobre o valor dos proventos calculado

conforme este artigo, observando-se previamente a aplicação do limite de que trata o § 80 deste artigo.

§ í1 - Os periodos utilizados no cálculo pÍevisto neste artigo serão considerados em

número de dias.

Art.6í - Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 28, 29,30, 31,

38 e 47 serão reajustados peb índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela

Fundação lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo

mm a variação integral do Município.

AÍt. 62 - A estrutura organizacional do lnstituto de Previdência Municipal -lPM,
compreende:

| - Deliberação Superior

a) Conselho Municipal de Previdência - CMP;

b) Gestor;

ll - Nível de Assessoramento

a) Assessoria Adminisbativa;

b) Assessoria Jurídica

c) Assistência Tecnica

LT
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d) Controladoria lntema;

e) Junta Médica

f) Diretoria Administrativa e Financeira;

g) Gerência de Beneficios;

h) Tesouraria;

i) Departamento de Recursos Humanos.

Art,63- Ficam criados os cargos de provimentos em comissão do lnstituto de
Previdência Municipal (lPM), culos símbolos e respectivos vencimentos, estão listados no Anexo Único

desta Lei Complementar.

Arl.ô{- Fica instituida a GratiÍicaçá: Especial de Trabalho (CET) que será concedida

com vistas a gratificar os servidores do lPM, que exerçam suas fun@s em determinadas condiçoes ou

realizem trabalhos considerados como relevantes.

§ 10 - A gratificaçáo por Condição Especial de Trabalho será concedida pelo titular do

lPM, em percentuais que variem de 10% (dez por cento) a 70 % (setenta por cento), do vencimento

básico do cargo ocupado.

§2-A gratificação por Condição Especial de Trabalho, não se incorpora aos

vencimentos para quaisquer efeitos, devendo ser percebida pelo servidor apenas enquanto durar as

condi@s de trabalho que determinaram sua @n@ssão, nem servirá de base para cálculo de quaisquer

outras vantagens percebidas pelo seMdor.

§30-O disposto nos parágrafos precedentes e no caput deste artigo aplica-se,

tamtÉm, para o Servidor Público da União, dos Estados e de outros municipios, de suas autarquias,

funda@s, empÍesas públicas ou sociedades de economia mista, quando colocado à disposição, com

ou sem ônus, para o lnstifuto de Previdência Municipal.

Art.65- Quando necessário, o lnstituto de Previdência Municipal poderá requisitar da

municipalidade, servidores de provimento efetivo, para prcstarem serviços de ordem técnica e

administrativa, com ônus para a autarquia e sem preluizo de vencimentos ou vantagens desles, por meio

de instrumento de Cessãr.

Art. 66 - O pessoal técnico ou administralivo necessário ao funcionamento do lnstituto de

Previdência Municipal será contratado, obseÍvada a legislação pertinente à modalidade de mntratação,

conforme a natureza dos serviços a serem prestados, cujo custeio será de responsabilidade do lnstifuto.

CAPíTULO X
DAS DISPOSICOES G RE

t-(
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AÉ. 67 - Até que entre em vigor lei complementar quê discipline o § 22 do art. 40 da

Consütuição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei Federal

n0 9.717lí998, e o disposto neste artigo.

§ 10 - O equilibrio financeiro e atuarial do regime prôprio de previdêncla social deverá
ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas

estimadas e das despesas proletadas, apuradas âtuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e
ativos vinculados, comparados às obrigaçoes assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano

de beneficios.

§ ? - O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às

aposentadorias e à pensão por morte.

§ 30 - Os afastamentos por incapacidade tempoÉria para o trabalho e o salário-

matemidade serár pagos diretamente pelo ente federativo e não conerão à mnla do regime próprio de
previdência social ao qual o servidor se vincula.

§ 40 - O Municipio não poderá estabêlecêr alíquota inferior à da mntribuiÇão dos

seÍvidores da Uniã0, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não
possui defciÍ atuarial a ser equacionado, hipotese em que a alíquota nár poderá ser inferior às aliquotas

aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 50 - Para fins do disposto no § 4o, não será considerada mmo ausência de defait a

implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento

de deficit.

§ 60 - A instituiçtu do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16

do art. 40 da Constituição Federal e a adequaÉo do órgão ou entidade gestora do regime próprio de
previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorTer no prazo máximo de 02
(dois) anos da data de entrada em vigor desta Lei Complementar.

§ 7o - Os recursos de regime próprio de previdência social pderfu ser aplicados na

concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada

regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 8o - Por meio de lei, poderá ser instituida contribuição extraordinária pelo prazo

máximo de 20 (vinte) anos, nos termos dos §§ 1o-B e 1o-C do art. 149 da Constituição Federal.

§ 90 - O parcelamento ou a moralória de debitos dos entes federativos com seus

regimes póprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da

Constituição.

Art.68- Ressalvado o disposto nos art. 36 e 37 desta Lei Complementar, a

aposentadoria vigorará a partir da data da publicaçáo do respectivo ato
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ll - Comprovante mensal do repasse ao RPPS das contribuiçoes a seu cargo e dos
valores retidos dos segurados, mnespondentes às alíquotas fixadas nos artigos í4 e í5 desta Lei

Complementar; e

lll . Demonstrativo Financeiro relativo às aplicaçoes do RPPS.

AÉ, 83 - Será mantido regisko individualizado dos segurados do regime próprio que

conlerá as seguintes informaSes:

| . nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;

ll . mahícula e ouúos dados funcionais;

lll - remuneração de contribuição, mês a mês;

lV - valores mensais e acumulados da contribuição do segurado; e

V - valores mensais e acumulados da contribuição do ente federativo.

§ 10 - Ao segurado serâo disponibilizadas as informa@s constantes de seu registro

individualizado, mediante exfato anual, relaüvas ao exercício financeiro anterior.

§ ? - Os valores constantes do registro cadastral individualizado serár consolidados
para fins mntábeis.

eaPi-Tuto-xll
ors orsposreÔ$ems e nHrp

Art. 84 - 0s Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundaçoes encaminharão

mensalmente ao órgão gestor do RPPS relação nominal dos segurados e seus dependenles, valores de

Íemunera@s e contribuiçoes respectivas.

Art. 85 - O Município poderá, por lei especifica de iniciativa do respectivo Poder

Executivo, instituir regime de previdência complementar paÍa os seus servidores titulares de cargo

efetivo, observado o disposto no aÍl. 202 da Constituição Federal, no que couber, por intermédio de

entidade fechada de previdência mmplementar, de natureza pública, que oferecerá aos respectivos

participantes planos de benefícios somente na modalidade de mntribuição definida.

§ 1o - Somente apos a aprovação da lei de que trata o capd, o município poderá Íixar,

para o valor das aposentadorias e pensões a serem @ncedidas pelo RPPS, o limite máximo eslabelecido

para os beneficios do RGPS de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

§ P - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disp,osto neste artigo poderá

ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público Municipal até a data da publicação do

ato de instituição do conespondente regime de previdência complementar.
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Art.86. Os bens permanentes, os imóveis, como lambém seu financeiro do extinto

Montepio, passam a ser de propriedade do lPM.

Art.87 - O quadro de pessoal para funcionamento do lnstituto Previdência Municipal -
lPM, será regulamentado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 88 - O Presidente do lnstituto de Previdência Municipal - IPM passa a ter tratamento

especiÍico protocolar e de conespondência.

fut. 89 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçã0, revogando-se as disposiçoes

em contrário.

Sáo Francisco do Conde, em 12 de 2019

EV

EI na ntos
Secretário de Go

urival ues ffnlo,
de Ges mrn tva

Jai eixeira
As rJ do Município

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro, s/n - Cenlro, São Francisco do Condê BA

CEP: 43.90G{D0 Íel.: (71) 36514801

t

ALMEIDA



; 33133

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNrcO
PLANO DE CARGOS, SíMBOLOS E VENCIMENTOS

U
PREFEITURA MUNICIPAL DE O FRANCISCO DO CONDE

End. Rua Raimundo Ribeiío, ín - Cenlro, São Francisco do Condê'BA
CÊP: 43.900-000 Tel.: (71) 365'l-4801

CARGO SíMBOLO

0'l Presidenle AS.1 01 R$ 8.000,00

02 Assessor Jurídico AS-2 01 R$ 5.000,00

03 Médico Perito 01 R$ 5.000,00

04 Diretor Administrativo e Financeiro AS.3 01 R$ 4.000,00

05 Controlador lntemo AS.3 01 R$ 4.000,00

06 Gerente de Beneficios AS4 01 R$ 3.000,00

07 Tesoureiro AS4 01 R$ 3.000,00

08 Assessor I AS4 0'r R$ 3.000,00

09
Chefe do Departamento de Recursos

Humanos
AS4 01 R$ 3.000,00

0'l R$ 2.000,0010 Subgerente AS-5

R$ 2.000,0011 Assessor ll AS.5 05

0812 Agente Previdenciárifl
I

AS-5

R$ 1.000,00l.,i,et* AS.6 0513

//
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QUANT. SAúRlo

AS-2

R$ 2.000,00

Assistente Adn/ir


