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§ 3°. Tambem no caso de parto antecipado, a participante tem direito aos cento e vinte dias
previstos neste artigo.
§ 4°.0 salario-maternidade nao sera devido em caso de nascimento gem vida ou de aborto,
ainda que nao criminoso, situa9ao em que sera devido auxilio-doen9a no periodo de
afastamento pOTorienta9ao medica.
§ 5°. Sera devido, juntamente com a ultima parcela paga em carla exercicio, 0 abono anual
correspondente ao salario-maternidade, proporcional ao periodo de dura9ao do beneficio.
Art. 45. 0 salario-maternidade consistira em renda mensal correspondente aos vencimentos
integrais da participante.
Art. 46. Compete ao servi90 medico do 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia
Municipal ou a profissional pOTele credenciado fomecer os atestados medicos necessarios
para 0 gozo de salario-maternidade.
.Paragrafo
unico. Quando 0 parto ocorrer gem acompanhamento medico, 0 atestado sera
fomecido pela pericia medica do 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal.
.Art.
47. No caso de acumula9ao permitida de cargos ou empregos, a participante fara jus ao
.salario-maternidade
relativo a carla cargo ou emprego.
Paragrafo unico. 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal sera tao-somente
responsavelpelo pagamento do salario-maternidade relativo a remunera9aodo cargo efetivo.
Art. 48. Nos meses de inicio e tennino do salario-maternidade da particlpante, 0 salariomaternidade sera proporcional aos dias de afastamentodo trabalho.
Art. 49. 0 salario-maternidade nao pode seTacumulado com beneficio pOTincapacidade.
Paragrafo unico. Quando ocorrer incapacidade em concomitancia com 0 periodo de
pagamento do salario-maternidade, 0 beneficio pOTincapacidade, conforme 0 caso, devera seT
suspenso enquanto perdurar 0 referido pagamento, ou tera sua data de inicio adiada para 0
primeiro dia seguinte ao termino do periodo de cento e vinte dias.
Art. 50. A beneficiaria aposentadaque retomar a atividade fara jus ao recebimento de salariomaternidade, na forma do disposto fiesta Se9ao.
SEC;AO VII
DA PENSAO POR MORTF;
Art. 51. A pensao pOTmorte sera devida ao conjunto do ependentesdo participante que
falecer, aposentado ou nao, a contar da ~ta do 6bito ou a decisaojudicial, no caso de morte
presumida, comprovada a permanente dependenc'
omica e financeira, quando exigida.
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Art. 52. A concessaoda pensao par morte nao seraprotelada pela falta de habilita<;aode DutrO
possivel dependente, e qualquer inscri<;ao ou habilita<;ao posterior que implique exclusao ou
inclusao de dependentes6 produzira efeito a contar da data da inscri<;aoou habilita<;ao.
§ 1°. 0 conjuge ausente nao exclui do direito it pensao par morte 0 companheiro ou a
companheira, que somente fara jus ao beneficia a partir da data de suahabilita<;ao.
§ 2°. 0 conjuge separado judicialmente ou de rata que receber pensao de alimentos
concorrera em igualdade de condi<;oescom os dependentesreferidos fiesta Lei Complementar.
Art. 53. A pensao par marte, havendo pluralidade de pensionistas, sera rateada entre todos,
em partes iguais.
§ 1°. Revertera proporcionalmente em favor dog demais a parte daquele cujo direito it pensao

cessar
.

.II
--111
-§

§ 2°. A parte individual da pensaoextingue-se:
I -pela morte do pensionista;
-para 0 filho, a pessoa a ele equiparada ou 0 irmao, de ambos os sexos, pela emancipa<;ao
ou ao completar 21 (vinte e urn) anos de idade, salvo se for invalido; e
-para 0 pensionista invalido, pela cessa<;ao
da invalidez.
3°. Extingue-se a pensao, quando extinta a parte devida ao ultimo pensionista.
Art. 54. Declarada judicialmente a morte presurnida do participante, sera concedida pensao
provis6ria aDsseusdependentes.
§ 1°. Mediante prova do desaparecimento do participante em conseqiiencia de acidente,
desastre ou catastrofe, seus dependentesfaraDjus it pensao provis6ria, independentementeda
declara<;aojudicial de que trata 0 caput.
§ 2°. Verificado 0 reaparecimento do participante, 0 pagamento da pensao cessara
imediatamente, desobrigados os dependentesda reposi<;aodog valores recebidos, exceto em
caso de ma-fe.
Art. 55. Nao fara jus it pensao 0 dependentecondenadopela pratica de crime doloso de que
tenha resultado a morte do participante.

SE<;lo VIII
DO AuxiLIO-RECLUS~O
Art. 56. 0 auxilio-reclusao sera devido, na~mesmas condi<;- s da pensao par marte, aDs
dependentesdo participante recolhido it prisao que nao rece r remunera<;aoou subsidio nem
estiver em gozo de auxilio-doen<;a ou aposentadori e e que a sua ultima remunera<;ao
tenha sido inferior ou igual a R$ 429,00 (quatroc os vi
's).
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§ 1°. 0 limite de remunera~ao dog participantes para concessao de auxilio-reclusao sera
corrigido anualmente pelos mesmos indices aplicados ao beneficio de salario-familia devido
pelo regime geral de previdencia social.
§ 2°. 0 pedido de auxilio-reclusao deve ser instruido com certidao do efetivo recolhimento do
participante it prisao, firmada pela autoridade competente.
§ 3°. Aplicam-se ao auxilio-reclusao as normas referentes it pensao por morte, sendo
necessaria, no caso de qualifica~ao de dependentes apos a prisao, reclusao ou deten~ao do
participante, a preexistencia da dependenciaeconomica e financeira.
§ 4°. A data de inicio do beneficio sera fixada na data do efetivo recolhimento do participante
ao estabelecimento penitenciario, se requerido ate trinta dias depois desta, ou na data do
requerimento, se posterior.
Art. 57. 0 auxilio-reclusao sera mantido enquanto 0 participante permanecerpresQ, detento
ou recluso, exceto na hipotese de transito em julgado de condena~aoque implique a perda do
cargo publico.
§ 1°. 0 beneficiario devera apresentartrimestralmente atestadode que 0 participante continua
.presQ,
detido ou recluso, firmado pela autoridade competente.
.§

2°. No caso de fuga, 0 beneficio sera suspenso, somente sendo restabelecido se houver
recaptura do participante, a partir da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida
a qualidade de participante.
§ 3°. Se houver exercicio de atividade laboral dentro do periodo de fuga, 0 mesmo sera
considerado para a verifica~ao da perda ou nao da qualidade de participante:
Art. 58. Falecendo 0 participante presQ, detido ou recluso, 0 auxilio-reclusao que estiver
sendo pago sera automaticamente convertido em pensao por morte.
Art. 59. E vedada a concessaodo auxilio-reclusao apos a soltura do participante.
CAPITULO VI
DAS REGRAS GERAIS APLICA VEIS A
CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E AO
CALCULO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS
Art. 60. A aposentadoria vigorara a partir da publica~ao do respectivo ato, exceto no caso de
concessaode aposentadoria compulsoria.
Art. 61. Concedida a aposentadoria ou pensao, sera 0
aprecia~aodo Tribunal de Contas.
.
Art. 62. Os beneficios devidos aDs part~ipantes e as resp
como segue:

.inhado

it

calculados
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I -aposentadoria por invalidez permanente: proventos integrais quando decorrente de
acidente em serviyo, molestia pro fissional ou doenya grave, contagiosa ou incuravel,
especificadas na legislayao federal, e proporcionais ao tempo de contribuiyao ao Municipio e
suas autarquias e fundayoes, e demais entidades sob seu controle direto ou indireto, nos
demais casos;
II -aposentadoria compuls6ria: proporcional ao tempo de contribuiyao ao Municipio e suas
autarquias e fundayoes, e demais entidades sob seu controle direto ou indireto;
III -aposentadoria voluntaria:
a) com proventos integrais aDs sessentaanos de idade e trinta e cinco de contribuiyao, se
homem, e cinqiienta e cinco anos de idade e trinta de contribuiyao, se mulher; e
b) com proventos proporcionais ao tempo de contribuiyao, aDssessentae cinco anos de idade,
se homem, e sessentaanos de idade, se mulher; e
IV -pensao por morte: correspondentesaDsbeneficios que seriam devidos ao participante, em
carla caso.
§ 1°. E vedada a inclusao nos proventos de aposentadoria de parcela nao incorporada aDs
vencimentos.
.§

2°. Considera-se acidente em serviyo 0 ocorrido no exercicio do cargo, que se relacione,
direta ou indiretamente, com as atribuiyoes deste, provocando lesao corporal ou perturbayao
.-"funcional
que cause a perda ou reduyao, permanente ou temporaria, da capacidade para 0
.trabalho.
§ 3°. Equiparam-se ao acidente em serviyo, para os efeitos destaLei:
I -0 acidente ligado ao serviyo que, embora nao tenha sido a causa (mica, haja contribuido
diretamente para a reduyao ou perda da sua capacidade para 0 trabalho, ou produzido lesao
que exija atenyao medica para a sua recuperayao;
II -0 acidente sofrido pelo participante no local e no horario do trabalho,-em conseqiiencia
de:
a) ato de agressao, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de
serviyo;
b) of ensa fisica intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao
ServlyO;
c) ato de imprudencia, de negligencia ou de impericia de terceiro ou de companheiro de
servtyO;
d) ato de pessoa privada do uso da razao; e
e) desabamento,inundayao, incendio e outros casosfortuitos ou decorrentesde forya maior.
III -a doenya proveniente de contaminayao acidental do participante no exercicio do cargo; e
IV -0 acidente sofrido pelo participante ainda que fora do local e horario de serviyo:
a) na execuyao de ordem ou na realizayao de serviyOrelacionado ao cargo;
b) na prestayao espontanea de qualquer serviyo ao Municipio para the evitar prejuizo ou
proporcionar
c) em viagemproveito;
a serviyo, inclusive para estudo quando financiada pelo Muni ' io dentro de

seus pIanos para melhor capacitayaoda mao-de-obr\, indepen

emente do meio de

locomoyao utilizado, inclusive veiculo de propriedade do partici
te; e
d) no percurso da residencia para 0 local de trabalho ou deste ara aquela, qualquer que seja 0
meio de locomoyao, inclusive veiculo de proprieda
0 p cipante.
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§ 4°. 0 participante aposentado por invalidez pennanente e 0 dependente invaIido deverao,
sob pella de suspensao do recebimento do respectivo beneficio, submeter-se anualmente a
exame medico a cargo do 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal.
Art. 63. Os proventos de aposentadoria, por ocasiao da sua concessao,serao calculados com
base na remunerayao ou no subsidio do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, devendo corresponder, confonne 0 caso, integral ou proporcionalmente ao
tempo de serviyO ou contribuiyao, it totalidade das verbas de carater ordinano integrantes da
remunerayao ou do subsidio.
Art. 64. Os proventos de aposentadoria e as pens5es, por ocasiao de sua concessao, nao
poderao exceder a remunerayao ou 0 subsidio do respectivo servidor, no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria ou que serviu de referencia para a concessaoda pensao, ressalvados os
direitos adquiridos.

.~

Art. 65. E vedada a adoyao de requisitos e criterios diferenciados para a concessao de
aposentadoria aDs abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de
atividades exercidas exclusivamente sob condiy5es especiais que prejudiquem a saude ou a
!ntegridade fisica, definidas em lei, na fonna da Constituiyao Federal.

.Art.
66. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dog cargos acumulaveis na fonna da
.Constituiyao
Federal, e vedada a percepyao de mais de uma aposentadoriait conta do Sistema
.de
Previdencia Municipal.
Art. 67. Observado como limite a remunerayao ou 0 subsidio recebido, a qualquer titulo, em
especie, pelo Prefeito, os proventos de aposentadoria e as pens5es serao revistos na mesma
proporyao e na mesma data, sempre que se modificar a remunerayao dog servidores em
atividade, sendo tambem estendidos aDsaposentadose aDspensionistas quaisquer beneficios
ou vantagens posterionnente concedidos aDs servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transfonnayao ou reclassificayao do cargo ou funyao em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referencia para a concessaoda pensao, na fonna da lei.
Paragrafo unico. Exceto nag hip6teses constitucionalmente admitidas, aplica-se 0 limite de
que trata 0 caput it soma total dog proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da
acumulayao de cargos ou empregos publicos, bem como de outras atividades sujeitas it
contribuiyao para 0 Regime Geral de Previdencia Social, e ao montante resultante da adiyao
de proventos de inatividade com remunerayao ou subsidio de cargo acumulavel na fonna da
Constituiyao Federal, cargo em comissao declarado em lei de livre nomeayao e exonerayao, e
de cargo eletivo.
Art. 68. 0 Sistema de Previdencia Municipal observara, no que couber, os requisitos e
criterios fixados para 0 Regime Geral de Previdencia Social.

,

Art. 69. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissao c arado em lei de
livre nomeayao e exonerayao, bem como de DUtrOcargo temporano 0 de emprego publico,
aplica-se 0 Regime Geral de Previdencia Social.

L~:~:)
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CAPITULO VII
DA CONT AGEM RECIPROCA
DE TEMPO DE CONTRIBUI<;AO
Art. 70. 0 participante tera direito de computar, para fins de concessao dog beneficios do
Sistema de Previdencia Municipal, 0 tempo de contribuiyao na administrayao publica federal
direta, autarquica e fundacional, hem assim ao Regime Geral de Previdencia Social e a
sistemas de previdencia municipal, estadual ou do Distrito Federal.
Art. 71. 0 tempo de contribuiyao sera contado de acordo com a legislayao pertinente,
observadasas seguintesnormas:
I -nao sera admitida a contagem em dobro ou em outras condiyoes especiais ou ficticias; e
II -e vedada a contagem de tempo de contribuiyao no serviyo publico com 0 de contribuiyao
na atividade privada, quando concomitantes.
Art. 72. A certidao de tempo de contribuiyao, para fins de averbayao do tempo em outros
-regimes de previdencia, somente sera expedida pelo orgao ou entidade do Sistema de
Previdencia Municipal apos a comprovayao da quitayao de todos os valores devidos, inclusive
de eventuais parcelamentos de debito.
-Art.
73. 0 tempo de contribuiyao para outros regimes de previdencia pode ser provado com
.certidao
fomecida:
1- pelo setor competente da administrayao federal, estadual, do Distrito Federal e municipal,
suas autarquias e fundayoes, relativamente ao tempo de contribuiyao para 0 respectivo regime
proprio de previdencia, devidamente confirmada por certidao do respectivo Tribunal de
Contas, quando for 0 caso; ou
11- pelo setor competente do lnstituto Nacional do Seguro Social -INSS, relativamente ao
tempo de contribuiyao para 0 Regime Geral de Previdencia Social.
§ 1°. 0 setor competente do orgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal devera
promover 0 levantamento do tempo de contribuiyao para 0 sistema municipal, it vista dog
assentamentos internos ou, quando for 0 caso, das anotayoes funcionais na Carteira do
Trabalho e/ou na Carteira de Trabalho e Previdencia Social, ou de outros meios de prova
admitidos em direito.
§ 2°.0 setor competente do orgao federal, estadual, do Distrito Federal, municipal ou do
lnstituto Nacional do Seguro Social devera declarar a realizayao de levantamento do tempo de
contribuiyao para 0 respectivo regime de previdencia it vista dog assentamentosfuncionais.
§ 3°. Os setores competentes deverao emitir certidao de tempo de contribuiyao, gem rasuras,
constando obrigatoriamente:
I -orgao expedidor;
i\
II -nome do servidor e sell niImero de matricula;
III -periodo de contribuiyao, de data a data, compreendido na certidao;
IV -fonte de informayao;
"

cg
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V -discriminac;ao da freqiiencia durante 0 periodo abrangido pela certidao, indicadas as varias
alterac;5es,tais como faltas, licenc;as,suspens5ese outras ocorrencias;
VI -soma do tempo liquido;
VII -declarac;ao expressado servidor responsavelpela certidao, indicando 0 tempo liquido de
efetiva contribuic;ao em dias ou anos, mesese dias;
VIII -assinatura do responsavel pela certidao, visada pelo dirigente do 6rgao expedidor; e
IX -indicac;ao da lei que assegura aDsservidores da Uniao, do Estado, do Distrito Federal, do
Municipio ou dog trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdencia Social,
aposentadorias par invalidez, idade, tempo de contribuic;ao e compuls6ria, e pensao par
marte, com aproveitamento de tempo de contribuic;ao prestado em atividade vinculada ao
Sistema de Previdencia Municipal.
§ 4°. A certidao de tempo de contribuic;ao devera seTexpedida em duas vias, das quais a
primeira sera fomecida ao interessado, mediante recibo passado na segunda via, implicando
sua concordancia quanta ao tempo certificado.
Art. 74. Considera-se tempo de contribuic;ao 0 contado de data a data, desde 0 inicio do
.exercicio de cargo efetivo ate a data do requerimento de aposentadoria ou do desligamento,
.conforme
0 caso, descontados os periodos legalmente estabelecidos como de interrupc;ao de
exercicio e de desligamento da atividade.
.Art.
75.
SaD contados como tempo de contribuic;ao, alem do relativo a servic;o publico
.federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal, ou ao Regime Geral de Previdencia
Social:
I -0 de recebimento de beneficia par incapacidade, entre periodos de atividade; e
II -0 de recebimento de beneficia par incapacidade decorrente de acidente do trabalho,
intercalado ou nao.
Art. 76. A prova de tempo de contribuic;ao, ou de servic;o, quando for 0 caso, sera feita
mediante documentos que comprovem 0 exercicio de atividade nos periodos a serem
contados, devendo essesdocumentos seTcontemporaneos aDs fatos e mencionar as datas de
inicio e termino das referidas atividades.
§ 1°. A comprovac;aoda condic;aode professor far-se-a mediante a apresentac;ao:
I -do respectivo diploma registrado nos 6rgaos competentes federais e estaduais, ou de
qualquer DutrO documento que comprove a habilitac;ao para 0 exercicio de magisterio, na
forma de lei especifica; e
II -dog registros em Carteira Profissional e/ou Carteira de Trabalho e Previdencia Social,
complementados, quando for 0 caso, par declarac;aodo estabelecimento de ensino em que foi
exercida a atividade, sempre que necessaria essa informac;ao para efeito e caracterizac;aodo
efetivo exercicio da func;aode magisterio.
§ 2°. E vedada a conversao de tempo de servic;ode magisterio, exercido em qualquer epoca,
em tempo de servic;ocomum.
,
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