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§ 9°. Devera SeTapresentada declara<;aode nao emancipa<;ao,pelo participante, no ato de
inscri<;aode dependente mellor de vinte e urn anos.
§ 10. Para inscri<;ao dog pais ou irmaos, 0 participante devera comprovar a inexistencia de
dependentes preferenciais, mediante declara<;aofirmada perante 0 6rgao ou entidade do
Sistema de Previdencia Municipal.
§ 11. Os dependentesexcluidos desta qualidade em razao de lei terao suasinscri<;oestomadas
automaticamente ineficazes.
Art. 14. Ocorrendo 0 falecimento do participante gem que tenha sido feita a inscri<;ao de
dependente, cabe a este promove-la, pOT si ou pOT representantes, para recebimento de
parcelas futuras, satisfazendo as seguintes exigencias, Sent prejuizo das demais imposi«5es
estabelecidasfiesta Lei Complementar:
I -companheiro ou companheira: comprova<;aode uniao estavel, na forma prevista no § 6° do
artigo anterior;
II -pais: comprova<;aode dependencia economica e financeira, na forma prevista no § 7° do
.artigo anterior;
.III
-irmaos: comprova<;aode dependencia economica e financeira, na forma prevista no § 7°
do artigo anterior e declara<;aode nao emancipa<;ao;e
.-IV
-equiparado a filho: comprova<;aode dependencia economica e financeira, prova da
equipara<;aoe declara<;aode que nao tenha sido emancipado.
Art. 15. Os pais ou irmaos deverao, para fins de concessao de beneficios, comprovar a
inexistencia de dependentespreferenciais, mediante declara<;aofirmada perante 0 6rgao ou
entidade do Sistema de Previdencia Municipal.

CAPiTULO III
DA PERDA DA QUALIDADE DE
PARTICIPANTE OU DEPENDENTE
Art. 16. Percle a qualidade de participante 0 titular de cargo efetivo que liver cessado,
voluntaria ou normativamente, seu vinculo juridico a este titulo com 0 Municipio, suas
autarquias e funda<;oes,e demais entidades sob seucontrole direto ou indireto.
Paragrafo unico. A perda da condi<;aode participante pOTexonera<;ao,dispensa ou demissao
implica no automatico cancelamento da inscri<;aode seusdependentes.
Art. 17. A perda da qualidade de dependente, para
Municipal, ocorre:
'\
I -para 0 conjuge:

a) pela separa<;ao
judicial ou div6rcio,

alimentos;

"'"

b) pela anula<;aojudicial do casamento;
c) pelo abandono do lar, reconhe .a
d) pelo 6bito; e

0 Sistema de Previdencia

the for asseguradaa presta<;aode

emjulgado;
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e) par sentenyatransitada emjulgado;
II -para 0 companheiro ou companheira, pela cessayaoda uniao estavel com 0 participante,
quando nao the for asseguradaa prestayao de alimentos;
III -para 0 conjuge, companheira ou companheiro de participante falecido, pelo casamento
ou pelo estabelecimento de uniao estavel;
IV -para 0 filho, para 0 equiparado ao filho e para 0 innao, ao completarem 21 (vinte urn)
anos de idade, pela emancipayao ou ocorrencia de qualquer das hip6teses de que trata 0 § 10
do art. 90 do C6digo Civil, salvo se invalidos; e
V -para os dependentesem geral:
a) pela cessayaoda invalidez ou da dependenciaeconomica e financeira; e
b) pelo falecimento.
Paragrafo unico. A inscriyao de dependente em classe preeminente a de DutrOja inscrito
implica na submissao do gozo de beneficia par este a ordem estabelecida nesta Lei
Complementar.

.I
..il
.III

Art. 18. Pennanece filiado ao Sistema de Previdencia Municipal, na qualidade de
-participante, 0 servidor ativo que estiver:
-cedido a 6rgao ou entidade da administrayao direta ou indireta da Uniao, dos Estados, do
Distrito Federal e de Municipios; e
-afastado ou licenciado temporariamente do exercicio do cargo efetivo sem recebimento
de subsidio ou remunerayao, nas hip6teses e nos prazos estabelecidosem lei;
-no exercicio de mandata eletivo, mesmo nas hip6teses de afastamentodo cargo;
IV -no exercicio de cargo em comissao.
Paragrafo unico. lncumbe ao servidor, nas situayoes de que trata 0 presente artigo,
promover 0 recolhimento tempestivo das contribuiyoes previdencianas pr6prias e das
relativas ao 6rgao ou entidade de vinculayao, exceto, neste caso, quando assurnida a
respectiva responsabilidade pelo 6rgao ou entidade cessionana.

CAPiTULO IV
DOS BENEFicIOS
Art. 19.0 Sistema de Previdencia Municipal, no que concerne a concessaode beneficios aDs
seusparticipantes e beneficianos, compreenderaos seguintesbeneficios:
I -quanta ao participante:
a) aposentadoria par invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuiyao, exceto se decorrente de acidente em serviyo, molest. profissional ou doenya
grave, contagiosa ou incuravel, especificadas em lei;
b) aposentadoria compuls6ria aDs setenta anos de idad , com proventos proporcionais ao
tempo de contribuiyao;
'\
c) aposentadoria par tempo de conlribuiyao, vol tariamente, desde que curnprido tempo
minima de dez anos de efetivo exercicio no servi publico e cinco anos no cargo efetivo em
que se claraa aposentadoria,observadas
e
di oes:
1. sessentaanos de idade e trinta e ci
e contribUly,
omem, e cinqiienta e cinco anos
de idade e trinta de c
em lher, com proventos integrais; e
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2. sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribui<;ao;
d) aposentadoria especial, nos casos admitidos em lei;
e) auxilio-doen<;a;
t) salario- familia; e
g) salario-maternidade; e
II -quanto ao dependente:
a) pensao pOTmoTte, que sera igual ao valor dog proventos do servidor falecido ou ao valor
dog proventos a que teria direito 0 servidor em atividade na data de seufalecimento; e
b) auxilio-reclusao.

CAPITULO V
DA ESPECIFICAC;AO DOS BENEFICIOS

SEC;AOI
DA APOSENT ADORIA POR INV ALIDEZ PERMANENTE
.Art.
..0

.

20. A aposentadoria pOTinvalidez peffilanente sera devida ao participante que, estando
ou nao em gozo de auxilio-doen<;a, for considerado incapaz e insuscetivel de reabilita<;aopara
exercicio de atividade no 6rgao ou entidade a que se vincule, ensejando 0 pagamento de
proventos a este titulo enquanto 0 participante peffilanecer neste estado.
§ loA concessao de aposentadoria pOTinvalidez dependera da verifica<;ao da situa<;aode
incapacidade mediante exame medico a cargo de 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia
Municipal, podendo 0 participante, a suas expensas,fazer-se acompanhar de medico de sua
confian<;a.
§ 20 A doen<;a ou lesao de que 0 participante ja era portador ao filiar-se ao Sistema de
Previdencia Municipal nao the conferira direito it aposentadoria pOTinvalidez, salvo quando a
incapacidade sobrevier pOTmotivo de progressao ou agravamentodessa doen<;aou lesao.
Art. 21. Concluindo a pericia medica inicial pela existencia de incapacidade total e definitiva
para 0 trabalho, a aposentadoria pOT invalidez sera devida a contar da data do inicio da
incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essasdatas decorrere11;l
mais de
30 (trinta) dias.
Paragrafo unico. Ate a concessao de aposentadoria pOTinvalidez peffilanente cabera aos
6rgaos do Poder Executivo, it Camara Municipal ou as suas autarquias e funda<;oese demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio pagar ao participante 0
respectivo subsidio ou remunera<;ao,nag situa<;5esem que
icipante nao esteja em gozo
de auxilio-doen<;a.
,

-

Art. 22. 0 aposentado pOT invalidez que
aposentadoria automaticamente cessada, partir

ente it atividade tera sua
.
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Art. 23. Verificada a recupera9ao da capacidade de trabalho do aposentado pOTinvalidez, 0
beneficio cessara de imediato para 0 participante que tiver direito a retomar a atividade que
desempenhava ao se aposentar, valendo como documento, para tal tim, 0 certificado de
capacidade laboral fomecido pelo 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal.
Art. 24. 0 participante que retomar a atividade podera requerer, a qualquer tempo, novo
beneficio, tendo este processamentonormal.
SE<;AO II
DA APOSENT ADORIA COMPULS6RIA
Art. 25. 0 participante sera automaticamente aposentado aDs setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribui9ao.
Paragrafo unico. A aposentadoria sera declarada pOTato, com vigencia a partir do dia
imediato aquele em que 0 servidor atingir a idade-limite de permanencia no servi<;:o.
.SE<;AO

III
APOSENT ADORIA POR TEMPO DE
CONTRlBUI<;AO E mADE

.DA

.tempo

Art. 26. A aposentadoria pOTtempo de contribui9ao ou voluntaria, desde que cumprido 0
minimo de dez anos de efetivo exercicio no servi<;:opublico e cinco anos no cargo
efetivo em que se claraa aposentadoria,sera devida ao participante:
I -aDs sessentaanos de idade e trinta e cinco de contribui9ao, se homem, e cinqiienta e cinco
anos de idade e trinta de contribui9ao, se mulher; e
II -aDs sessentae cinco anos de idade, se homem, e sessentaanos de idade, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribui9ao.
§ loA data do inicio da aposentadoriavoluntaria sera fixada a partir da publica9ao de decreto
de aposentadoria.
§ 20 A aposentadoria pOTidade podera ser decorrente da transforma9ao de aposentadoria pOT
invalidez ou auxilio-doen9a, desdeque requerida pelo participante.
Art. 27. Os requisitos de idade e de tempo de contribui9ao seraoreduzidos em cinco anos, em
rela9ao ao disposto no inciso I do artigo anterior, para 0 professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercicio de fun90es de magisterio na educa9aoinfantil e no
ensino fundamental e medio.
Paragrafo unico. Para fins do disposto no c
, considera-se fun9ao de magisterio a
atividade docente do professor exercida e
sivamente em sala de aula ou em atividade afim.
~

SEC;AO
IV EN<;A
'
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Art. 28. 0 auxilio-doenya sera devido ao participante que ficar incapacitado para a atividade
de seu cargo por mais de quinze dias consecutivos.
§ 1° Nao sera devido auxilio-doenya ao participante que se filiar ao Sistema de Previdencia
Municipal ja portador de doenya ou lesao invocada como causapara a concessaodo beneficio,
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressao ou agravamento dessa
doenya ou lesao.
§ 2° Tambem sera devido auxilio-doenya aDsparticipantes que sofrerem acidente de qualquer

natureza.
Art. 29. 0 auxilio-doenya consiste em renda mensal correspondente a integralidade dos
vencimentos do participante, sendo devido a contar do decimo sexto dia do afastamento a este
titulo.
Art. 30. Quando 0 participante que exercer mais de uma atividade se incapacitar
definitivamente para uma delas, devera 0 auxilio-doenya ser mantido indefinidamente, nao
.cabendo sua transformayao em aposentadoria por invalidez, enquanto essa incapacidade nao
.se
estender as demais atividades.
Paragrafo unico. Na situayao prevista no caput, 0 participante somente podera transferir-se
das demais atividades que exerce ap6s 0 conhecimento da reavaliayao medico-pericial.
Art. 31. Durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por
motivo de doenya, incumbe ao Municipio, as suas autarquias e funday5es e demais entidades
sob seu controle direto ou indireto pagar ao participante os seusvencimentos.
§ 1°. Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias consecutivos, 0 'participante sera
encaminhado a pericia medica do 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal.
§ 2°. Se 0 participante afastar-se do trabalho durante quinze dias por motivo de doenya,
retornando a atividade no decimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar dentro de sessenta
dias desseretorno, fara jus ao auxilio-doenya a partir da data do novo afastamento.
§ 3°. Os afastamentos que nao se enquadrarem no previsto no paragrafo anterior serao
custeadospelo 6rgao ou entidade a que se vincule 0 participante.
Art. 32. 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal devera processar de oficio
0 beneficio, quando tiver ciencia da incapacidade do participante sem que este tenha
requerido auxilio-doenya.
Art. 33. 0 participante em gozo de auxilio-doenya esta
gado, independentementede sua
idade e sob pella de suspensaodo beneficio, a sub er-se a exame medico a cargo do 6rgao
ou entidade do Sistema de Previdencia Mtlhicip , a processo de reabilitayao profissional por
ele prescrito e custeado e a tratamento disp sarlo gratuitamente, exceto 0 cin'1rgico e a
transfusao de sangue,que saDfacultati
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Art. 34. 0 auxilio-doen~a cessa pela recupera~ao da capacidade para 0 trabalho ou pela
transfonna~ao em aposentadoria por invalidez pennanente.
Art. 35. 0 participante em gozo de auxilio-doen~a insuscetivel de recupera~ao para sua
atividade habitual devera submeter-sea processo de reabilita~ao pro fissional para exercicio de
outra atividade, naG cessando 0 beneficio ate que seja dado como habilitado para 0
desempenho de nova atividade ou, quando considerado naG recuperavel, aposentado por
invalidez.

SE<;AOV
DO SALAm 0- FAMiLIA
Art. 36. 0 galanG-familia sera devido, mensalmente, aos participantes que tenham
remunera~ao inferior ou igual a R$ 429,00 (quatrocentos vinte nove reais), na propor~ao do
respectivo nUmero de filhos ou equiparados,menores de quatorze anos ou invalidos.
§ 1°. 0 limite de remunera~ao dog participantes para concessao de galanG-familia sera
.corrigido anualmente pelos mesmos indices aplicados ao beneficio de satanG-familia devido
pelo regime geral de previdencia social.
..~

2°. Quando 0 pai e a mae forem participantes, somente percebera 0 beneficio 0 que tiver
menor remunera~ao ou subsidio.
§ 3°. 0 galanG-familia sera dividido proporcionalmente ao nUmero de filhos sob guarda, em
caso de participantes separadosde fato ou judicialmente.
Art. 37. 0 pagamento do salano-familia sera devido a partir da data da apresenta~aoda
certidao de nascimento do filho ou da documenta~ao relativa ao equiparado, estando
condicionado a apresenta~aoanual de atestado de vacina~ao obrigat6ria, ate seis anos de
idade, e de comprova~ao semestral de freqiiencia a escola do filho ou equiparado, a partir dog
sete anos de idade.
§ 1°. Se 0 participante naG apresentar0 atestado de vacina~ao obrigat6ria e a comprova~ao
de freqiiencia escolar do filho ou equiparado nag datas definidas pelo 6rgao ou entidade do
Sistema de Previdencia Municipal, 0 beneficio do galanG-familia sera suspenso &te que a
documenta~aoseja apresentada.
§ 2°. Nao e devido galanG-familia no periodo entre a suspensaodo beneficio motivada pela
falta de comprova~ao da freqiiencia escolar e 0 seu reativamento, salvo se provada a
freqiiencia escolar regular no periodo.
§ 3°. A comprova~ao de freqiiencia escolar sera feita mediante apresenta~aode documento
emitido pela escola, na fonna de legisla~ao pr6pria, em no
0 uno, em que conste 0
registro de freqiiencia regular ou de atestado do estabele' ento de ensino comprovando a
regularidade da matricula e a freqiiencia escolar do al

'-

,
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Art. 38. A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze anos de idade deve ser
verificada em exame medico-pericial a cargo do 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia
Municipal.
Art. 39. Ocorrendo div6rcio, separayaojudicial ou de rata dos pais, ou em caso de abandono
legalmente caracterizado ou perda do patrio poder, 0 salario-familia passara a ser pago
diretamente aquele a cujo cargo ficar 0 sustento do mellor ou a pessoa indicada em decisao
judicial especifica.
Art. 40. 0 direito ao salario-familia cessaautomaticamente:
I -par morte do filho ou equiparado, a contar do mes seguinte ao do 6bito;
II -quando 0 filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se invalido, a
contar do mes seguinte ao da data do aniversario; ou
III -pela recuperayao da capacidade do filho ou equiparado invalido, a contar do mes
seguinte ao da cessayaoda incapacidade.
Art. 41. Para efeito de concessaoe manutenyao do salario-familia, 0 participante deve firmar
termo de responsabilidade em que se comprometa a comunicar ao 6rgao ou entidade do
.Sistema
de Previdencia Municipal qualquer rata ou circunstancia que determine a perda do
direito ao beneficia, ficando sujeito, em caso do nao curnprimento, as sanyoes penais e
.-administrativas
conseqiientes.
.Art.

42. A falta de comunicayao oportuna de rata que implique cessayaodo salafia-familia,
hem como a pratica, pelo participante, de fraude de qualquer natureza para 0 seurecebimento,
autoriza 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal a descontar dos
pagamentos de cotas devidas com relayao a outros filhos au, na falta delas, dos vencimentos
do participante ou da renda mensal do seu beneficia, 0 valor das cotas indevidamente

recebidas.
Art. 43. As cotas do salario-familia eqiiivalem a R$ 10,31 (dez reais e trinta e urn centavos)
par filho mellor de 14 (quatorze) anos ou invalido, e nao serao incorporadas, para qualquer
efeito, aDsvencimentos ou ao beneficia.

SEC;10 VI
DO SALARIO-MA TERNmADE
Art. 44. 0 salario-maternidade, que sera pago diretamente pelo 6rgao ou entidade do Sistema
de Previdencia Municipal, e devido a participante durante cento e vinte dias, com inicio vinte
e oito dias antes e termino noventa e urn dias depois do parto, podendo ser prorrogado na
forma prevista neste artigo.
§ 1°. Para a participante observar-se-ao,no que couber, as situayoes e condiyoes previstas na
legislayao trabalhista relativas a proteyao a maternidade..
§ 2°. Em casas excepcionais, os periodos de repouso
.or e posterior ao parto podem ser
aurnentados
de
mais
duas
semanas,
mediante
at
a
0
fomecido
pelo 6rgao ou entidade do
Sistema de Previdencia Municipal. -13

