
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'. ~ t..,DE....~Z.1%~l2022

Acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei
Municipal n'54, de 24 de dezembro de 1992, que
dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos
Servidores Públicos do Município de Novo Hamburgo,
e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, observando os princípios e as normas da Constituiqão
Federal de 1988 e da Lei Orgânica do Município:

FAQO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DAS ALTERAQOES

Art. 1' inciso II do art. 35 da Lei Municipal n'54, de 24 de dezembro de
1992, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 35....

II - a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere um salário
mínimo, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos,
salvo quando não houver déficit atuarial, hipótese na qual a contribuiqão ordinária incidirá sobre
o valor dos proventos de aposentadoria e pensão no que superar o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituigão
Federal.



) 1'm caso de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
de cargos acumuláveis, ou percepção simultânea de proventos de aposentadoria e pensão, o
salário-de-contribuição será constituído pelo total pago ou creditado ao Servidor, sem prejuízo da
disposição contida no inciso II do caput." (NR)

"g 4'ara fins do disposto no inciso II deste artigo, a existência de déficit atuarial
será apurada pelo IPASEM no mínimo anualmente, através de estudo elaborado pela assessoria
atuarial de que trata o caput do artigo 97 desta Lei.

)5'ara cálculo do déficit atuarial de que trata o inciso II deste artigo, nos termos
de seu )4', serão realizadas projeções atuariais decorrentes da hipótese de contribuição ordinária
incidente sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão no que superar o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da
Constituição Federal." (AC)

Art. 2' art. 36 da Lei Municipal n'54, de 25 de abril de 1992, passa a vigorar
com as seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 36. Entende-se por salário-de-benefício para os efeitos desta Lei, os
proventos mensais de aposentadoria e pensão do servidor inativo e pensionista, nos termos
especificados nos parágrafos deste artigo.

) 1'ntegrarão o Salário de Benefício de que trata o caput deste artigo, desde que
tenha havido a correspondente contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência
Social nos termos do )2'o artigo 35, os acréscimos percebidos pelo servidor decorrentes do
exercício de cargo em comissão, função gratificada ou de confiança, gratificação do controle
interno, gratificação por assessoramento especial, adicional de dedicação plena, verba de
representação de caráter transitório, e/ou vantagens pessoais expressamente asseguradas em lei."
(NR)



"g 5' salário-de-benefício corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média
aritmética simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a
100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o
início da contribuição, se posterior aquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento)
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição, até o
limite de 100%.

g 6'os casos de incapacidade permanente decorrentes de acidente de trabalho,
de doença profissional e de doença do trabalho, o salário-de-benefício corresponderá a média
aritmética simples dos salários de contribuição, atuahzados monetariamente, correspondentes a
100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o
início da contribuição, se posterior aquela competência.

) 7'A média a que se referem os )) 5' 6'este artigo será limitada ao valor
máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para o servidor que
ingressar no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência
complementar previsto no 5 14 do artigo 40 da Constituição Federal, e para o servidor que aderir
ao regime de previdência complementar por opção, nos termos do disposto nos ) 16 do artigo 40
da Constituirão Federal.

5 8' valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso II do artigo 40
corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um
inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do ) 5'o artigo 36, ressalvado o caso de
cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais
favorável.

) 9' disposto nos ) 1'ão se aplica aos benefícios previdenciários decorrentes
de regras transitórias em que o cálculo do benefício se dê pela integralidade." (AC)

Art. 3' art. 40 da Lei Municipal n'54, de 25 de abril de 1992, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 40....

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver
investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de
avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão
da aposentadoria, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando
decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho;

II - compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma do ) 8'o
artigo 36 desta Lei;



III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de
efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições cumulativas:

a) 62 (sessenta e dois) anos, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos, se homem; e

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição." (NR)

Art. 4'ica acrescido o art. 40-A a Lei Municipal n'54, de 25 de abril de 1992,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40-A É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para
concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado:

I - para os efeitos do disposto no 5 4'-C do artigo 40 da Constituição Federal, para
o servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos,
físicos e biológicos prejudiciais a saúde, ou associação desses agentes, durante todo o período de
contribuição, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta)
anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição;

II - para os efeitos do disposto no ) 5'o artigo 40 da Constituição Federal, para o
ocupante do cargo de professor, desde que comprove tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, durante todo o período,
inclusive em espaços educativos/pedagógicos, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção e vice-direção de unidade escolar, as de coordenação, orientação e assessoramento
pedagógico, e as de professores de apoio, de professores que atuam em projetos, e de professores
que atuam em sala de recursos, por meio da redução de 5 (cinco) anos em relação a alínea "a" do
inciso III do artigo 40 desta Lei;

III - para os efeitos do disposto no ) 4'-A do artigo 40 da Constituição Federal,
para o servidor público com deficiência, previamente submetido a avaliação biopsicossocial
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, aos 57 (cinquenta e sete) anos de idade,
se mulher e, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, desde que cumprido tempo mínimo de
contribuição na condição de segurado com deficiência de:

grave;
a) 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, no caso de segurado com deficiência

b) 22 (vinte e dois) anos de tempo de contribuição, no caso de segurado com
deficiência moderada ou leve.

) 1'ara fins de concessão do benefício de trata o inciso I do caput, o segurado
deverá comprovar, perante o Instituto, o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o
período mínimo fixado, bem como pelo período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.



) 2 A relação dos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais a saúde, ou
associação desses agentes, considerados para fins de concessão do benefício de que trata o inciso
I do caput será definida pelo Poder Executivo.

) 3' Município deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo servidor e fornecer a este, quando solicitado, cópia
autêntica do documento.

) 4'A avaliação da deficiência será médica e funcional, atestada por perícia
própria do Instituto, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim, nos termos do
Regulamento.

) 5'A existência de deficiência anterior a data da vigência desta Lei
Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira
avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência.

) 6'A definição das deficiências grave e moderada ou leve, para os fins desta Lei
Complementar, ocorrerá em infralegal posterior." (AC)

Art. 5' integralidade da Subseção I da Seção I do Capítulo V do Título IV da
Lei Municipal n'54, de 25 de abril de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

SUBSEQAO I

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

Art. 45.A aposentadoria por incapacidade permanente será concedida ao servidor
no cargo em que estiver investido, quando for considerado insuscetível de readaptação para o
trabalho, enquanto permanecer nessa condição.

) 1'A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo do IPASEM,
podendo o segurado, as suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

) 2'A doença ou lesão de que o servidor já era portador ao filiar-se ao Instituto
não lhe conferirá direito a aposentadoria por incapacidade, salvo quando a incapacidade
permanente sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 46. Os proventos de aposentadoria por incapacidade serão calculados na
forma do P 5'o artigo 36, exceto quando decorrer de acidente de trabalho, de doença
profissional e de doença do trabalho, hipótese na qual serão calculados na forma do )6'o artigo
36.

Parágrafo único. A aposentadoria por incapacidade será devida a contar da data
indicada no ato concessório.



Art. 47. 0 aposentado por incapacidade permanente, enquanto não completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-
se a exame médico periódico a cargo do Instituto.

5 1'A manutenção da condição de incapacidade permanente, para efeitos do
caput, deverá ser comprovada por meio de realização de avaliações no prazo máximo de 5
(cinco) anos, nos termos do 51'o artigo 45, sem prejuízo da possibilidade de realização em um
prazo inferior, na forma estabelecida em regulamento do Instituto, para verificação da
continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria.

) 2' aposentado poderá, sob pena de suspensão do benefício, ser submetido a
processo de reabilitação profissional prescrito e custeado nos limites dos recursos disponíveis,
com tratamento dispensado gratuitamente.

) 3'avendo indícios de término da condição de incapacidade permanente,
independentemente da idade do aposentado e da verificação periódica de que trata o caput deste
artigo, o órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta do Município que deles tomar
conhecimento informará o IPASEM sobre o fato, com remessa da prova indiciária, a fim de que
o Instituto apure a condição e submeta o aposentado a avaliações, nos termos do )1'o artigo 45,
na forma prevista em regulamento do Instituto.

Art. 48. 0 aposentado por incapacidade permanente, que se julgar apto a retornar
a atividade, poderá, nos termos do regulamento de que trata o )1'o artigo 47, solicitar a
realização de nova avaliação médico-pericial.

Art. 49. 0 aposentado por incapacidade permanente que não se submeter a
avaliação de que trata o ) 1'o artigo 47, terá seu benefício suspenso.

Art. 50.Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por
incapacidade permanente, o benefício cessará no prazo de 30 dias.

Parágrafo único. A verificação de que trata o caput será documentada por meio de
certificado de capacidade fornecido pelo Instituto.

Art. 51.0 aposentado que retornar a atividade poderá requerer, a qualquer tempo,
novo benefício, tendo este processamento normal." (NR)

Art. 6' art. 55 da Lei Municipal n'54, de 25 de abril de 1992, passa a vigorar
com as seguinte redação:

"Art. 55. 0 servidor municipal amparado no RPPS que cumprir os requisitos para
aposentadoria voluntária previstos nesta Lei e optar por permanecer em atividade, poderá
requerer, na forma do regulamento, abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da
sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória, a ser
custeada pelo Órgão ou Entidade de origem do servidor." (NR)

Art. 7' Seção V do Capítulo V da Lei Municipal n'54, de 25 de abril de 1992,



passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

SE/AO V

"Art. 63. 0 benefício da pensão por morte será igual a uma cota familiar de 50%
(cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo 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 100% (cem por cento).

) 1'As cotas por 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
morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5 (cinco).

) 2'a hipótese de existir dependente inválido, o valor da pensão por morte de
que trata o caput será equivalente a:

I —100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a
que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite
máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II —uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez)
pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que
supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

5 3'uando não houver mais dependente inválido, o valor da pensão será
recalculado na forma do disposto no caput e no ) 1'."(NR)

")4'ara o dependente inválido, sua condição pode ser reconhecida previamente
ao óbito do segurado, por meio de avaliação pericial biopsicossocial realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

( 5'quiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte,
exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

) 6' benefício da pensão por morte do segurado do Município não será retirado
de seu cônjuge ou companheiro em função de nova união ou casamento destes.

5 7'ncerrado o processo de habilitação com a concessão da Pensão por Morte
aos beneficiários habilitados, qualquer inclusão ulterior somente produzirá efeitos a partir da data
em que for requerida e julgada procedente." (AC)



"Art. 64. 0 direito a percepção da cota individual cessará:" (NR)

"I—pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao
completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido;

III —para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

IV - para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido, pela cessação da invalidez, respeitados os períodos mínimos
decorrentes da aplicação das alíneas "b" e "c";

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18
(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em
menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do
beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito)
contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união
estável:

1.3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2. 6 (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, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

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

V - quando 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 inimputáveis.

) 1'erão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea "a"ou os prazos
previstos na alínea "c",ambas do inciso IV do art. 64, se o óbito do segurado decorrer de
acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do
recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de
casamento ou de união estável." (AC)



"Art. 65-A. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por
cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as
pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art.
37 da Constituição Federal." (NR)

"g 1'erá admitida a acumulação de:

I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de
previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou
com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição
Federal;

II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de
previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência
Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes
das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou

III —pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142
da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de
Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.

) 2'as hipóteses das acumulações previstas no ) 1', é assegurada a percepção do
valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios,
apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o
limite de 2 (dois) salários-mínimos;

II —40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até
o limite de 3 (três) salários-mínimos;

III —20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o
limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e

IV —10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

) 3'A aplicação do disposto no ) 2'oderá ser revista a qualquer tempo, a pedido
do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.

) 4'As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos
benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

5 5'As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do ) 6'o
at%. 40 e do g 15 do art. 201 da Constituição Federal." (AC)



Art. 8' inciso III do art. 111da Lei Municipal n'54, de 25 de abril de 1992,
passa a vigorar com as seguinte redacção:

"Art. 111.....

III - a Quota de Previdência devida pelo Município, suas autarquias e fundações
de direito público ao Instituto, corresponderá a valor mensal obtido de percentual, incidente
sobre o Salário-de-Contribuiqão definido no artigo 35 desta Lei, já computado o percentual de
2% (dois por cento) destinado ao suporte das despesas de administraqão, de 14,60% (quatorze
inteiros e sessenta centésimos por cento) em relação aos servidores em geral e de 17% (dezessete
por cento) em relação aos servidores profissionais da educaqão básica, sem prejuízo do
escalonamento de alíquotas suplementares fixadas na tabela constante no Anexo I;" (NR)

CAPÍTULO II

DAS REGRAS DE TRANSI/AO

Art. 9' servidor público que tenha ingressado no serviqo público em cargo
efetivo até a data de entrada em vigor desta Lei poderá aposentar-se voluntariamente quando
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 58 (cinquenta e oito) anos de idade, se mulher, e 63 (sessenta e três) anos de
idade, se homem, observado o disposto no ) 1';

II —32 (trinta e dois) anos de contribuigão, se mulher, e 37 (trinta e sete) anos de
contribuiqão, se homem;

III - 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no servigo público;

IV —10 (dez) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e

V - somatório da idade e do tempo de contribuiqão, incluídas as frações,
equivalente a 90 (noventa) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem, observado o
disposto nos 55 2' 3'.

) 1'A partir de 1'e janeiro de 2025, a idade mínima a que se refere o inciso I do
caput será de 59 (cinquenta e nove) anos de idade, se mulher, e 64 (sessenta e quatro) anos de
idade, se homem.

) 2'A partir de 1'e janeiro de 2023, a pontuação a que se refere o inciso V do
caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 104 (cento e quatro), se



mulher, e de 109 (cento e nove) pontos, se homem.

) 3'A idade e o tempo de contribuirão serão apurados em dias para o cálculo do
somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o 5 2'.

) 4'ara o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio, serão alterados os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos
I e II do caput nos seguintes termos:

I —53 (cinquenta e três) anos de idade, se mulher, e 58 (cinquenta e oito) anos de
idade, se homem;

II —27 (vinte e sete) anos de contribuição, se mulher, e 32 (trinta e dois) anos de
contribuição, se homem; e

) 5'A partir de 1'e janeiro de 2025, a idade mínima a que se refere o inciso I, do
) 4', será de 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, se mulher, e 59 (cinquenta e nove) anos de
idade, se homem.

) 6' somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do
caput para as pessoas a que se refere o ) 4', incluídas as frações, será de 85 (oitenta e cinco)
pontos, se mulher, e 95 (noventa e cinco) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir
de 1'e janeiro de 2023, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de 96 (noventa e seis)
pontos, se mulher, e de 104 (cento e quatro) pontos, se homem.

) 7's proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste
artigo corresponderão:

I —a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, observado o disposto no 5 9', para o servidor público que tenha ingressado no
serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de
que trata o ) 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 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 trata o ) 4', desde que tenha, no mínimo, 57 (cinquenta e
sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - ao disposto no ) 2'o art. 26 da Emenda Constitucional n'03, de 2019, para
o servidor público não contemplado no inciso I.

) 8's proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste
artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o ) 2'o art. 201 da Constituição Federal e
serão reajustados:

I - de acordo com o disposto no art. 7'a Emenda Constitucional n'1, de 19 de
dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do ) 7'; ou



II —nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na
hipótese prevista no inciso II do ) 7'.

) 9'onsidera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de
cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do 5 7'u no
inciso I do 5 2'o art. 10, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens
pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter
individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios:se homem

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que
ref letem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga
horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou
intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;

II —se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem
vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas
vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a
aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da
média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de
recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total
exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem.

Art. 10.0 servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Lei poderá aposentar-se voluntariamente
quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I —59 (cinquenta e nove) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de
idade, se homem;

II —32 (trinta e dois) anos de contribuição, se mulher, e 37 (trinta e sete) anos de
contribuição, se homem;

III - 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público e 10 (dez) anos
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV —período adicional de contribuição correspondente a 150'ió (cento e cinquenta
por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Lei, faltaria para atingir o tempo
mínimo de contribuição referido no inciso II.

) 1'ara o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos,
para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

) 2' valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
corresponderá:



I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em
cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o ) 16 do
art. 40 da Constituição Federal, a totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, observado o disposto no ) 9'o art. 10; e

II - em relação aos demais servidores públicos, ao valor apurado na forma do )
3'o

art. 26 da Emenda Constitucional n'03, de 2019.

5 3 0 valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
não será inferior ao valor a que se refere o 5 2'o art. 201 da Constituição Federal e será
reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7'a Emenda Constitucional n'1, de 19 de
dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do ) 2';

II —nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na
hipótese prevista no inciso II do $ 2'.

Art. 11.0 servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Lei cujas atividades tenham sido exercidas
com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais a saúde, ou
associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde
que cumpridos, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58
da Lei n'.213, de 24 de julho de 1991,poderão aposentar-se quando o total da soma resultante
da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente,
de:

I —66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III —86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

) 1'A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do
somatório de pontos a que se refere o caput.

) 2' valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma do )2'o art. 26 da Emenda Constitucional n'03, de 2019.

CAPÍTULO III



DO DIREITO ADQUIRIDO

Art. 12.A concessão de aposentadoria ao servidor municipal amparado no RPPS
e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que
tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção destes benefícios antes da data de vigência
desta Lei Complementar, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram
atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

) 1's proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor a que se refere
o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de
acordo com a legislação em vigor a época em que foram atendidos os requisitos nela
estabelecidos para a concessão destes benefícios.

5 2' assegurado o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria mais
favorável ao servidor municipal, desde que tenham sido implementados todos os requisitos para
sua concessão, ou de pensão aos seus dependentes, calculada com base na aposentadoria
voluntária que seria devida se estivesse aposentado a data do óbito.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIUOES FINAIS

Art. 13.Nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional n'03, de
2019, ficam referendadas integralmente:

I - a alteração promovida pelo art. 1'a Emenda Constitucional n'03, de 2019,
no art. 149 da Constituição Federal; e

II —as revogações previstas na alínea "a"do inciso I e nos incisos III e IV do art.
35 da Emenda Constitucional n'03, de 2019.

Art. 14. Ficam revogadas na Lei Municipal n'54 de 24 de dezembro de 1992:

I —o parágrafo único do art. 32;

II - a alínea "a" do inciso II do art. 35;

III —o inciso II do art. 36;

IV - os )) 2', 3', 6', 7', 8', 9', 10, 11, 15 e 16 do art. 40;

V —a integralidade da Subseção II da Seção I do Capítulo V, com seu art. 52;



VI - o parágrafo único do art. 53;

VII —os )5 1', 2', 3' 4'o art. 55;

VIII - o art. 55-A;

IX —o art. 55-B;

X —o art. 55-C;

XI - o art. 55-E;

XII —o art. 65-C;

XIII —o art. 65-D;

XIV - o art. 67.

Art. 15.A regulamentação de que trata o ) 1'o art. 47 da Lei n'54, de 24 de
dezembro de 1992, será publicada em até 60 dias.

Art. 16.A regulamentação de que trata o art. 55 da Lei n'54, de 24 de dezembro
de 1992, será publicada em até 60 dias.

Art. 17.Fica instituída a contribuição extraordinária dos servidores públicos
ativos, dos aposentados e dos pensionistas, no percentual de 5'/o (cinco por cento), incidente
sobre o Salário-de-Contribuição definido no artigo 35 da Lei n'54, de 24 de dezembro de 1992,
que vigorará pelo período de 20 (vinte) anos, contado da data de sua instituição.

Art. 18.Esta Lei Complementar entra em vigor:

I —em relação ao art. 1', a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de
sua publicação;

II - em relação ao art. 8',na data de sua publicação;

publicação.
III - para os demais dispositivos, 180 (cento e oitenta) dias da data de sua

Parágrafo único. Fica mantida, até o prazo de que trata o inciso I do caput, a base
de cálculo anteriormente aplicada aos proventos de aposentadoria e pensão.
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