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LEI COMPLEMENTAR N° 012/2022 DE 23 DE JUNHO DE 2022. 

"MODIFICA O REGIME PROPRIO DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 
PORTEL, DE ACORDO COM A EMENDA 
CONS TITUCIONAL N° 103, DE 12 DE 
NOVEMBRO DE 2019 E EMENDA A LEI 
ORGANICA N° 001/2022, DE 12 DE MAIO DE 
2022 E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEL, Estado do Para, no use de suas 
atribuicoes que the sao conferidas pela Lei Organica do Municipio, faro saber 
que a Camara Municipal aprovou a eu sanciono a promulgo a seguinte lei: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIcOES GERAIS 

Art. 1° - O Regime Proprio de Previdencia Social — RPPS do Municipio de Porte), 
flea alterado, por meio desta Lei Complementar, conforme Emenda Constitucional n° 
103, de 12 de novembro de 2019 e Emenda a Lei Organica n° 001, de 12 de maio de 
2022. 

Art. 2° - O Municipio de Porte), nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda 
Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, referenda integralmente a 
alteragao promovida pelo art. 1° da referida Emenda Constitucional no art. 149 da 
Constituigao Federal, e as revogacoes previstas na alinea "a" do inciso I e nos 
incisos III e IV de seu art. 35. 

Art. 3° - Ficam referendadas as seguintes revogacoes previstas no art. 35 da 
Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019: 

I. O § 21 do art. 40 da constituicao federal; 

II. Os artigos 2°, 6° e 6°-a da emenda constitucional n° 41, de 19 de dezembro 
de 2003; 

CNPJ: 04.8 6.447 000 :0 



PREFEIIURA MUNICIPAL DE 

PORTEL 
r https://www.facebook.com/ascomportel 
Q Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, 

Portel - PA, 68480-000 
2(91)3784-1760 

►/ prefeituradeportel@gmail.corr,

® http://www.portel.pa.gov.br/ 

LEI COMPLEMENTAR N° 012/2022 DE 23 DE JUNHO DE 2022. 

III. O art. 3° da Emenda Constitucionai n° 47, de 05 de julho de 2005. 

Art. 4° - E vedada a adogao de requisitos ou criterios diferenciados pars concessao 
de beneficios em regime proprio de previdencia social, ressalvado o disposto nos §§ 
4°-A, 4°-B, 4°-C E 5° do art. 40 da Constituirao Federal. 

CAPITULO II 
DOS PLANOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 

Art. 5° - O Regime Proprio de Previdencia Social do Municipio de Portel possui o 
seguinte rol de beneficios previdenciarios aos seus segurados e respectivos 
dependentes: 

I. Quanto aos segurados: 

a) Aposentadoria por incapacidade permanente pars o trabalho; 
b) Aposentadorias voluntarias; 
C) Aposentadoria compulsoria; 

II. Quanto aos dependentes: 

a) Pensao par morte. 

SEcAO I 
DAS APOSENTADORIAS 

Art. 6° - O servidor abrangido pelo Regime de Previdencia Social do Municipio de 
Portel sera aposentado: 

I. Por incapacidade permanente Para o trabalho, no cargo em que estiver 
investido, quando insuscetivel de readaptagao, hipotese em que sera 
obrigatoria a realizagao de avaliagoes periodicas pars verificagao da 
continuidade das condigoes que ensejaram a concessao da aposentadoria, na 
forma prevista no art. 7° desta Lei; 

6 1
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II. Voluntariamente, aos 62 (sessenta a Bois) anos de idade, se mulher, e aos 65 
(sessenta a cinco anos) de idade, se homem, observados os seguintes 
requisitos: 

a) 25 (vinte e cinco) anos de contribuigao; 
b) Tempo minimo de 10 (dez) anos de efetivo exercicio no servigo publico; e 
C) 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 

III. Na modalidade especial, voluntariamente, em caso de exposigao efetiva a 
agentes nocivos quimicos, fisicos, e biologicos prejudiciais a saude, ou 
associagao destes agentes, vedadas a caracterizagao por categoria 
profissional ou ocupagao, mediante as seguintes requisitos: 

a) 60 (sessenta) anos de idade; 
b) 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposigao e contribuigao; 
c) 10 (dez anos) de efetivo exercicio no servigo publico; e 
d) 5 (cinco) anos no cargo em que for concedida a aposentadoria. 

IV. Na modalidade especial, voluntariamente, aos titulares do cargo efetivo de 
professor, com efetivo exercicio das fungoes de magisterio na educagao 
infantil a no ensino fundamental e medio, mediante o cumprimento dos 
seguintes requisitos: 

a) Possuir no minima 60 (sessenta anos) de idade, se homem, ou 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se mulher; 

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuigao em atividades exclusivas de 
magisterio; 

C) 10 (dez anos) de efetivo exercicio no servigo publico; e 
d) 5 (cinco) anos no cargo em que for concedida a aposentadoria. 

V. Na modalidade especial, apos avaliagao biopsicossocial realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, ao servidor que seja pessoa corn 
deficiencia mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: 

a) 20 (vinte) anos de contribuigao, se mulher, e 25 (vinte e cinco) anos de 
contribuigao, se homem, no caso de deficiencia grave; 

b) 24 (vinte e quatro) anos de contribuigao, se mulher, e 29 (vinte e nove) 
anos de contribuigao, se homem, no caso de deficiencia moderada; 

C J:0 .: 6.4 •" -.0 



PREfEITURA MUNICIPAL DE 

PORTEL 
https://www.facebook.com/ascomportel 

V Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, 
Portel - PA, 68480-000 
(91)3784-1760 

►% prefeituradeportel@gmaiLcom

® http://www.portel.pa.gov.br/ 

LEt COMPLEMENTAR N° 012/2022 DE 23 DE JUNHO DE 2022. 

C) 28 (vinte a oito) anos de contribuicao, se mulher, a 33 (trinta a tres) anos 
de contribuicao, se homem, no caso de deficiencia leve; 

d) 55 (cinquenta a cinco) anos de idade, se mulher, a 60 (sessenta anos) de 
idade, se homem, independentemente do grau de deficiencia; 

e) Em todas as hipoteses, desde que possua 15 (quinze anos) de efetivo 
exercicio, 15 (quinze) anos de existencia da deficiencia, e 5 (cinco) anos 
no cargo em que se der a aposentadoria, observados os criterios dos 
paragrafos 1° ao 3° que seguem: 

VI. Compulsoriamente, aos 75 (setenta a cinco) anos de idade; 

§ 1° - Regulamento disciplinary os criterios necessyrios para a concessao da 
aposentadoria especial do servidor corn deficiencia. 

§ 2° - O reconhecimento do direito a aposentadoria especial, considera-se pessoa 
corn deficiencia aquela que tern impedimentos de longo prazo de natureza fisica, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interacao corn diversas barreiras, 
podem obstruir sua participacao plena a efetiva na sociedade em igualdade de 
condiroes corn as demais pessoas. 

§ 3° - Se o servidor, apos a filiacao ao Regime Proprio de Previdencia Social, tornar-
se pessoa corn deficiencia, ou tiver seu grau de deficiencia alterado, os parametros 
mencionados serao proporcionalmente ajustados, considerando-se o numero de 
anos em que exerceu atividade laboral sem a corn deficiencia, observado o grau 
correspondente, nos termos do regulamento. 

§ 4° - As aposentadorias a que se referem os incisos III e V observarao 
adicionalmente as condicoes a os requisitos estabelecidos para o Regime Gerai de 
Previdencia Social, vedada a conversao de tempo especial em comum. 

§ 5° - Sao consideradas funcees de magisterio as exercidas por professores no 
desempenho de atividades educativas, quando em estabelecimento de educacao 
basica, nos segmentos da educacao infantil, ensino fundamental a medio, em seus 
diversos niveis a modalidades, incluidas, alem do exercicio de docencia, as de 
direcao de unidade escolar a as de coordenacao a orientacao pedagogica, desde 
que exercidas por integrantes de cargos de professor. 

n 
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§ 6° - A aposentadoria prevista no inciso I, do caput deste artigo, so sera concedida 
apos a comprovagao total e permanente da incapacidade do segurado para o 
servigo publico, mediante pericia realizada por junta medica. 

§ 7° - O pagamento do beneficio de aposentadoria por incapacidade permanente 
para o trabalho decorrente de doenga mental, somente sera feito ao curador do 
segurado ou ao respectivo apoiante, condicionado a apresentagao do termo de 
curatela, ou de exibigao de comprovagao da tomada de decisao apoiada prevista no 
texto do art. 1.783-A do Codigo Civil. 

§ 8° - O aposentado que voltar a exercer qualquer atividade laboral tera a 
aposentadoria por incapacidade cessada a partir da data do retorno, observados os 
procedimentos administrativos adotados pars a reversao de officio, sem prejuizo da 
responsabilizagao penal cabivel e devolugao dos valores recebidos. 

§ 9° - A aposentadoria compulsoria sera automatica e declarada por ato 
administrativo, corn vigencia a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir 
a idade limite de permanencia no servigo publico. 

§ 10° - A aposentadoria concedida corn utilizagao de tempo de contribuigao 
decorrente de cargo, emprego, ou fungao publica, inclusive do Regime Geral de 
Previdencia Social, acarretara o rompimento do vinculo que gerou o referido tempo 
de contribuigao, ressalvadas as situagoes anteriores a vigencia desta Lei. 

Art. 7° - Serao realizadas revisoes das condigoes de saude que geraram a 
incapacidade do servidor, no minimo, a cada 3 (tres anos), ficando o aposentado 
obrigado a se submeter 

as reavaliagoes por junta medica, sob pens de suspensao 
do pagamento do beneficio e reversao de officio. 

§ 1° - O servidor aposentado por incapacidade permanente pars o trabalho nao sera 
reavaliado apos completer 75 (setenta e cinco) anos de idade. 

§ 2° - O disposto neste artigo nao se apiicara se o servidor, se julgando apto ao 
trabalho, solicitar a realizagao de exame pericial. 

§ 3° - Se da revisao das condigoes de saude resultar a reversao da aposentadoria 
por incapacidade permanente e, sendo constatada pelo ente a impossibilidade de 
exercicio de qualquer fungao laborativa, ou frugao de licenga para tratamento de 
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saude por periodo consecutivo de doze meses, o servidor sera encaminhado para 
nova exame pericial a ser realizado pela unidade gestora do regime proprio. 

SECAO II 
DO CALCULO DOS PROVENTOS 

Art. 8° - Os proventos de todas as aposentadorias, resguardadas aquelas abarcadas 
par regras de transipao corn criterios proprios, terao coma referencia a media 
aritmetica simples das remunerapoes e dos salarios de contribuipao utilizados como 
base pars as contribuipoes, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% 
(cem par cento) do periodo contributivo desde a competencia julho de 1994 ou 
desde o inicio da contribuipao, se posterior aquela competencia. 

§ 1°- Considera-se remuneragao do servidor publico no cargo efetivo, pars fins de 
calculo dos proventos de aposentadoria corn fundamento no disposto no caput, o 
valor constituido pelo subsidio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniarias 
permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de carater 
individual e das vantagens pessoais permanentes, desde que incorporaveis, 
observados as seguintes criterios: 

I. Se o cargo estiver sujeito a variapoes na carga horaria, o valor das rubricas 
que refletem essa variapao integrara o calculo do valor da remuneragao do 
servidor publico no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
considerando-se a media aritmetica simples dessa carga horaria, proportional 
ao numero de anos completos de recebimento e contribuipao, continuos ou 
intercalados, em relagao ao tempo total exigido para a aposentadoria; 

II. Se as vantagens pecuniarias permanentes forem variaveis par estarem 
vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situapao similar, o 
valor dessas vantagens integrara o calculo da remuneragao do servidor 
publico no cargo efetivo mediante a aplicapao, sabre o valor atual de 
referencia das vantagens pecuniarias permanentes variaveis, da media 
aritmetica simples do indicador, proportional ao numero de anos completos 
de recebimento e de respective contribuipao, continuos ou intercalados, em 
relagao ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo 
total de perceppao da vantagem. 

CN PJ: 04.876.447/0001-80 
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III. Nao serao incluidas no calculo dos proventos gratificagoes ou vantagens 
criadas por leis que vedem expressamente as respectivas incorporagoes. 

§ 2° - As remuneragoes consideradas no calculo do valor inicial dos proventos terao 
os seus valores atualizados, mensalmente, de acordo corn a variagao integral do 
indice fixado pars a atualizagoo dos salarios de contribuigao considerados no calculo 
dos beneficios do Regime Geral de Previdencia Social - RGPS. 

§ 3° - Os valores das remuneragoes a serem utilizadas no calculo de que trata o 
caput deste artigo serao comprovados mediante documento fornecido pelos orgaos 
e entidades gestoras dos regimes de previdencias aos quaffs o servidor esteve 
vinculado ou por outro documento publico, na forma de regulamento. 

§ 4° - As remuneragoes consideradas no calculo da aposentadoria, atualizadas na 
forma deste artigo, em hipotese alguma poderao ser consideradas como: 

I. Inferiores ao valor do salario minimo; 

II. Superiores ao limite maximo do salario de contribuigao quanto aos periodos 
em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdencia social -
RGPS; e 

III. Superiores ao limite maximo do salario de contribuigao do regime geral de 
previdencia, apos a instituigao do regime de previdencia complementar, 
ressalvadas as excegoes legais. 

§ 5° - O valor dos proventos calculados na forma deste artigo nao podera ser inferior 

ao salario minimo, conforme disposto no § 2°, do art. 201 da Constituigao Federal, 
nem exceder a remuneragao do servidor no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria. 

§ 6° - A media a que se refere o caput sera limitada ao valor maximo do salario de 
contribuigao do Regime Geral de Previdencia Social pars os servidores que 
ingressarem no servigo publico em cargo efetivo apos a implantagao de regime de 

previdencia complementar, ou na hipotese de efetUarem a opgao de adesao 
correspondente. 1 
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§ 7° - Poderao ser exciuidas da media as contribuigoes que resultem em redugao do 
valor do beneficio, desde que mantido o tempo minima de contribuigao exigido, 
vedada a utilizagao do tempo excluido para qualquer finalidade, inclusive pars o 
acrescimo previsto no art. 16, Caput. e § 2° do mesmo dispositivo, a pars a 
averbagao em outro qualquer outro regime previdenciario. 

Art. 9° - O valor do beneficio de aposentadoria correspondera a 60% (sessenta par 
cento) da media aritmetica definida na forma prevista no art. 8°, corn acrescimo de 2 
(dais) pontos percentuais para cada ano de contribuigao que exceder o tempo de 20 
(vinte) anos de contribuigao nos casos: 

I. Art. 6°, incisos I, II, III, e IV; 

II. Art. 21, § 6°, II, e art. 22, § 2°, II, desta lei; 

§ 1° - O valor do beneficio de aposentadoria compulsoria de que trata o artigo 6°, VI, 
correspondera ao resultado do tempo de contribuigao dividido par 20 (vinte) anos, 
limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do ca put, ressalvado 
o caso de cumprimento de criteno de acesso para aposentadoria voluntaria que 
resulte em situagao mais favoravel. 

Art. 10 - O valor do beneficio de aposentadoria por incapacidade permanente para o 
trabalho que decorra de acidente de trabalho, doenga profissional ou do trabaiho, ou 
para aposentadoria especial de pessoa corn deficiencia, correspondera a 100% 
(cem por cento) da media contributiva referida no art. 8°. 

Paragrafo Unico - A hipotese de aposentadoria por idade do servidor corn 
deficiencia, prevista no art. 6°, V, "d", as proventos serao calculados em 70% 
(setenta por cento) da media prevista no art. 8°, acrescia de 1% (um por cento) a 
cads grupo de doze contribuigoes mensais, ate o limite maxima de 30% (trinta 
porcento). 

Art. 11 - Acidente de trabalho e aquele ocorrido no exercicio do cargo, que se 
relacione, direta ou indiretamente, corn as atribuigoes deste, provocando lesao 
corporal ou perturbagao funcional que cause a perda ou redugao, permanente ou 
temporaria, da capacidade para o trabalho. 

Paragrafo Unico - Equiparam-se ao aciden{e' em servigo, para os efeitos desta Lei: 
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I. O acidente ligado ao servigo que, embora nao tenha sido a causa unica, haja 
contribuido, diretamente, para a redugao ou perda da sua capacidade para o 
trabaiho, ou produzido lesao que exija atengao medica para a sua 
recuperagao; 

II. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horario do trabaiho, em 
consequencia de: 

a) Ato de agressao, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de servigo; 

b) Ofensa fisica intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 
relacionada ao servigo; 

C) Ato de imprudencia, de negligencia ou de impericia de terceiro ou de 
companheiro de servigo; 

d) Ato de pessoa privada do use da razao; 
e) Desabamento, inundapao, incendio e outros casos fortuitos ou 

decorrentes de forpa major; 

III. A doenga proveniente de contaminagao acidental do segurado no exercicio 
do cargo; 

IV. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horario de servigo: 

a) Na execucao de ordem ou na realizarao de servigo relacionado ao cargo; 
b) Na prestacao espontanea de quaiquer servigo ao municipio para the evitar 

prejuizo ou proporcionar proveito; 
c) Em viagem a servigo, inclusive para escudo, financiada pelo municipio, 

dentro de seus pianos para meihor capacitarao da mao de obra, 
independentemente do meio de locomogao utilizado, inclusive veiculo de 
propriedade do segurado; 

SEcAO III 
DA PENSAO POR MORTE 

Art. 12 - A pensao por morte concedida ao( ependente do Regime Proprio sera 
equivalente a uma cots familiar de 50% (cinquenta por cento), acrescida de cocas de 

47100 
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10 (dez) pontos percentuais por dependentes, ate o limite maximo de 100 % (cem 
por cento), incidente sobre os seguintes valores: 

I. Se o segurado for aposentado antes do obito, sobre seus proventos; 

II. Se o segurado estiver em atividade, sobre o valor que teria direito se fosse 
aposentado por incapacidade permanente na data do obito; 

§ 1° - Se o dependente nao possui outra fonte de rends formal, o beneficio de 
pensao por morte nao podera ser inferior a um salario minima. 

§ 2° - Sem prejuizo do disposto nests Lei, o tempo de duragao da pensao por morte 
e das rotas individuais por dependente ate a perda dessa qualidade, o rot de 
dependentes e sua qualificagao e as condicoes necessarias para enquadramento 
serao aqueles estabelecidos na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 

§ 3° - Observado o disposto no § 2° do art. 201 da Constituipao Federal, quando se 
tratar da unica fonte de renda formal auferida pelo dependente, o beneficio de 
pensao por morte concedido nos termos de lei, aplica-se ao segurado do RPPS, 
falecido a partir da data de vigencia desta Lei Complementar, ao equivalente a uma 
cota familiar de 70% (setenta 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 obito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 
percentuais por dependente, ate o maximo de 100% (cem por cento). 

Art. 13 - As cotas por dependente cessarao corn a perda dessa qualidade e nao 
serao reversiveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por 
cento) da pensao por mode quando o numero de dependentes remanescentes for 
iguat ou superior a 5 (cinco). 

§ 1° - Na hipotese de existir dependente invalido ou corn deficiencia mental ou 
intelectual grave, o valor da pensao por mode sera equivalente a: 

I. 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a 
que teria direito o servidor ativo se estivesse aposentado por incapacidade 
permanente na data do obito,11te o limite maximo de beneficios do Regime 
Geral de Previdencia; e 

CN PJ: 04.876.44710001-80 
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II. Uma cots familiar de 50% (cinquenta par cento) acrescida de cotas de 10 
(dez) pontos percentuais por dependente, ate o maximo de 100% (cem par 
cento), pars o valor que supere o limite maximo de beneficios do Regime 
Geral de Previdencia Social. 

§ 2° - Quando nao houver mais dependente invalido ou corn deficiencia intelectual 
ou mental grave, o valor da pensao sera recalculado na forma dos artigos 12 e 13. 

Art. 14 - Para o dependente invalido ou corn deficiencia intelectual, mental ou grave, 
a condirao de deficiente pode ser reconhecida previamente ao obito do segurado, 
por meio de avaliapao biopsicossocial, observada revisao periodica na forma da 
legislacao. 

Art. 15 - A pensao por morte sera devida aos dependentes a partir: 

I. Do obito, quando requerida em ate 180 (cento e oitenta) digs apos o 
falecimento, para os menores de 16 (dezesseis) anos, ou em ate 90 (noventa) 
dias da morte, para os demais dependentes; 

II. Da data do requerimento, para as pensoes requeridas apos as prazos 
enunciados: 

III. Da data da decisao judicial, no caso de declaragao de ausencia; 

IV. Da data da ocorrencia do desaparecimento do segurado por motivo de 
acidente, desastre ou catastrofe, mediante prova inequivoca. 

Art. 16. Havendo diversos postulantes, a pensao sera rateada proporcionalmente 
entre os dependentes habilitados, cabendo 50% (cinquenta por cento) ao vit vo (a) 
ou companheiro (a) e as 50% (cinquenta porcento) restantes entre as demais 
dependentes, observada a respective ordem prevista no art_ 8° da Lei Municipal 
701/2005, vedado o retardamento da concessao por falta de habilitadoo de outros 
possiveis dependentes. 

§ 1° - Em caso de ex-conjuge ou ex-companheiro (a), que perceba alimentos, sera 
reservado o importe suficiente para pagamento da prestagao. 

§ 2° - Na hipotese de o segurado falecido estar, na data do obito, obrigado por 

determinarao judicial a paga~alimentos temporarios a ex-conjuge, ex-companheiro 
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ou ex-companheira, a pensao por morte sera devida pelo prazo remanescente, caso 
nao incida outra hipotese de cancelamento anterior do beneficio. 

§ 3° - O conjuge do ausente, assim declarado em juizo, somente fara jus ao 
beneficio a partir da data de sua habilitacao e mediante prova de dependencia 
economica, nao excluindo do direito a (o) companheira (o). 

§ 4° - A habilitacao posterior que importe inclusao ou exclusao de dependente so 
produzira efeitos, em relacao ao interessado, a partir da data em que se efetivar, 
ressalvada a previsao do art. 19, § 4°, § 5°, § 6°, desta Lei. 

§ 5° - O pensionista de que trata o § 3°, deste artigo, devera deciarar anualmente 
que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar 
imediatamente seu reaparecimento, sob pena de ser responsabilizado civil e 
penalmente pelo ilicito. 

Art. 17 - O direito a percepcao de cads cota individual cessara: 

I. Pela morte do pensionista; 

II. Para filho, pessoa a ele equiparada ou irmao, de ambos as sexos, ao 
completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for invalido ou corn 
deficiencia; 

III. Para filho ou irmao invalido, pela cessacao da invalidez; 

IV. Para filho ou irmao que tenha deficiencia intelectual ou mental ou deficiencia 
grave, pelo afastamento da deficiencia; 

V. Para conjuge ou companheiro: 

§ 1° - Se invalido ou corn deficiencia, pela cessacao da invalidez ou pelo 
afastamento da deficiencia, respeitado as periodos minimos decorrentes da 
aplicacao dos paragrafos 2° e 3°; 

§ 2° - Em 4 (quatro) meses, se o obito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 
(dezoito) contribuicoes mensais, ou se o casamento ou a uniao estavel tiverem sido 
iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do ob to do segurado; 

SU 
lJ" 
J 
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§ 3° - Transcorridos os seguintes periodos, estabelecidos de acordo corn a idade do 
beneficiario na data do obito do segurado, se o obito ocorrer depois de vertidas 18 
(dezoito) contribuigoes mensais a pelo menos 2 (dais) anos, apos o inicio do 
casarnento ou da uniao estavel: 

a. 3 (tres) anos, corn menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 
b. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 
c. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 
d. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 
e. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e tres) anos de 

idade; e 
f. Vitalicia, corn 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 

§ 4° - Serao aplicados, conforme o caso, a regra contida no § 1° ou as prazos 
previstos no § 3°, ambos do inciso V, se o obito do segurado decorrer de acidente de 
quaiquer natureza ou de doenpa profissional ou do trabalho, independentemente do 
recolhimento de 18 (dezoito) contribuigoes mensais ou da comprovapao de 2 (dois) 
anos de casamento ou de uniao estavel. 

§ 5° - O tempo de contribuigao ao Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS) ou 
ao Regime Geral da Previdencia Social (RGPS) sera considerado na contagem das 
18 (dezoito) contribuigoes mensais de que tratam os §§ 2° e 3° do inciso V do caput 
deste artigo. 

Art. 18 - O direito a pensao nao sera atingido por prescripao de fundo de direito, 
desde que nao haja indeferimento de requerimento anterior, observada a prescrigao 
quinquenal em relagao as parcelas vencidas. 

Art. 19 - Sera excluido definitivamente da condigao de dependente quem tiver sido 
condenado criminalmente por sentenca corn transito em julgado, como autor. 
coautor ou participe de homicidio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido 
contra a pessoa do segurado, ressalvados as absolutamente incapazes e as 
inimputaveis. 

§ 1° - Se houver fundados indicios de autoria, coautoria ou participagao de 
dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputaveis, em 
homicidio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, sera 
possivei a suspensao provisoria de sua parte no beneficio e pensao por morte, 
mediante processo administrativo proprio, respeitados a\,ampla defesa e o 
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contraditorio, e serao devidas, em caso de absolvirao, todas as parcelas corrigidas 
desde a data da suspensao, bem coma a reativagao imediata do beneficio. 

§ 2° - Perdera o direito a pensao par morte, o conjuge, o companheiro ou a 
companheira, se comprovada, a qualquer tempo, simulacao ou fraude no cagamento 
ou na uniao estavel, ou a formalizagao desses, cam o fim exciusivo de constituir 
beneficio previdenciario, apuradas em processo judicial, no qual sera assegurado a 
direito ao contraditorio e a ampla defesa. 

§ 3° - Perdera o direito a pensao o dependente condenado pela pratica de atos de 
indignidade ou deserdagao, na forma da legislapao civil; 

§ 4° - Ajuizada agao judicial para o reconhecimento da condipao de dependente. 
este podera requerer sua habilitagao provisoria ao beneficio de pensao par morte, 
exclusivamente para fins de rateio dos valores corn outros dependentes, vedado a 
pagamento da respectiva cots ate o transito em julgado da respectiva agao, 
ressalvada decisao judicial em contrario. 

§ 5° - Nas agoes judiciais em tramitapao, o IMPP podera proceder de officio a 
habilitagao excepcional da referida pensao, apenas para efeito de rateio, 
descontando-se as valores referentes a esta habilitagao das demais cotas, vedado o 
pagamento da respectiva cota ate o transito em julgado, ressalvada a existencia de 
decisao judicial em sentido contrario. 

§ 6° - Julgado improcedente o pedido da agao prevista no § 4° ou § 5° deste artigo, o 
valor retido sera corrigido pelos indices legais de reajustamento e sera pago de 
forma proporcional aos demais dependentes, de acordo corn suas cotas e tempo de 
duraçao de seus beneficios; 

§ 7° - Em qualquer caso, fica assegurada ao IMPP a cobranra dos valores 
indevidamente pagos em funrao da habilitagao. 

Art. 20 - Para as fins desta Lei, a condipao legal de dependente sera verificada na 
data do obito do segurado, observados as criterios de comprovagao de 
dependencia, inclusive economica, na forma das disposigoes contidas no 
regulamento. 
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Paragrafo Unico. A invalidez, a incapacidade, a deficiencia ou a alteragao das 
condigoes, quanta aos dependences, supervenientes a morte do segurado, nao darn 
origem a qualquer direito a pensao. 

CAPITULO 111 
DAS REGRAS DE TRANSICAO DE APOSENTADORIA 

SECAO I 
DA APOSENTADORIA POR SISTEMA DE PONTUACAO 

Art. 21. O servidor publico municipal que tenha ingressado no servigo publico em 
cargo efetivo, ate a data de entrada em vigor desta Lei, podera aposentar-se 
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

1. 56 (cinquenta a seis) anos de idade, se mulher, a 61 (sessenta e um) anos de 
idade, se homem, observado o disposto no § 1°; 

il. 30 (trinta) anos de contribuigao, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de 
contribuigao, se homem; 

ill. 20 (vinte) anos de efetivo exercicio no servigo publico; 

IV. 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

V. Somatorio da idade e tempo de contribuigao, incluidas as fragoes, equivalente 
a 86 (oitenta a seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa a seis) pontos, se 
homem, observando-se o disposto nos §§ 2° e 3°. 

§ 1° - A partir de 1° de janeiro de 2022, a idade minima a que se refere o inciso I do 
caput sera de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) 
anos de idade, se homem. 

§ 2° - A partir de 1° de janeiro de 2020, a pontuagao a que se refere o inciso V do 
caput sera acrescida de 1(um) ponto, ate atingir o limite de 100 (cem) pontos, se 
mulher, e de 105 (cento e cinco), se homem. fl
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§ 3° - A idade e o tempo de contribuigao serao apurados em dias pars o calculo do 
somatorio de pontos a que se refere o inciso V do caput e o § 2°. 

§ 4° - Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de 
efetivo exercicio das fungoes de magisterio na educagao infantil e no ensino 
fundamental e medio, os requisitos de idade e tempo de contribuigao que tratam os 
incisos I e II do caput serao: 

I. 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta a seis) anos 
de idade, se homem; 

ft. 25 (vinte e cinco) anos de contribuigao, se mulher, e 30 (trinta) anos de 
contribuigao, se homem; e 

III. 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta a sete) anos 
de idade, se homem, a partir de 1° de janeiro de 2022. 

§ 5° - O somatorio de idade e de tempo de contribuigao de que trata o inciso V do 
caput, para os titulares do cargo de professor, incluidas as fragoes, sera de 81 
(oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais 
serao acrescidos, a partir de 1° de janeiro de 2020, de 1 (um) ponto a cada ano, ate 
atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos se 
homem. 

§ 6° - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste 
artigo corresponderao: 

I. A totalidade da remuneragao do servidor publico no cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria, observado o disposto no conceito do § 8°, para o 
servidor publico que tenha ingressado no servigo publico em cargo efetivo ate 
31 de dezembro de 2003 e que nao tenha feito a opgao pelo regime de 
previdencia complementar, 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 titulares do cargo de professor de que trata o § 4°, 57 (cinquenta e 
sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

It. Ao valor apurado na forma dos artigos 8 d,9 desta Lei. 
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§ 7° - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste 
artigo nao serao inferiores ao valor que se refere o § 2° do art. 201 da Constituigao 
Federal a serao reajustados: 

I. De acordo corn o disposto no art. 7° da Emenda Constitucional n° 41, de 19 
de dezembro de 2003, se cumpridos as requisitos do inciso I, do § 6°, ou 

II. Nos termos estabelecidos pelo Regime Geral de Previdencia Social, na 
hipotese prevista no inciso I I, do § 6°. 

§ 8° - Considera-se remuneragao do servidor publico no cargo efetivo, para fins do 
calculo dos proventos de aposentadoria corn fundamento no disposto no inciso I do 
§ 6° ou no inciso I do § 2°, I, do art. 22, o valor constituldo pelo subsidio, pelo 
vencimento e pelas vantagens pecuniarias permanentes do cargo, estabelecidos em 
lei, acrescidos dos adicionais de carater individual a das vantagens pessoais 
permanentes, desde que incorporaveis, observados os seguintes criterios: 

I. Se o cargo estiver sujeito a variagoes na carga horaria, o valor das rubricas 
que refletem essa variagao integrara o calculo do valor da remuneragao do 
servidor publico no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
considerando-se a media aritmetica simples dessa carga horaria proporcional 
ao numero de anos completos de recebimento e contribuigao, continuos ou 
intercalados, em relagao ao tempo total exigido para a aposentadoria; 

II. Se as vantagens pecuniarias permanentes forem variaveis por estarem 
vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situagao similar, o 
valor dessas vantagens integrara o calculo da remuneragao do servidor 
publico no cargo efetivo mediante a aplicagao, sobre o valor atual de 
referencia das vantagens pecuniarias permanentes variaveis, da media 
aritmetica simples do indicador, proporcional ao numero de anos completos 
de recebimento e de respectiva contribuigao, continuos ou intercalados, em 
relagao ao tempo total exigido pars a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo 
total de percepgao da vantagem. 

SECAO II 
DA APOSENTADORIA COM PEDAGIO 
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Art. 22 - O servidor publico municipal que tenha ingressado no servigo publico em 
cargo efetivo, ate a data de entrada em vigor desta Lei, podera aposentar-se 
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I. 57 (cinquenta a sete) anos de idade. se mulher, e 60 (sessenta) anos de 
idade, se homem: 

li. 30 (trinta) anos de contribuigao, se mulher, e 35 (trinta e cinco), se homem; 

III. 20 (vinte) anos de efetivo exercicio no servigo publico e 5 (cinco) anos no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

IV. Periodo adicional de contribuigao correspondente ao tempo em que, na data 
de entrada em vigor desta Lei, faltaria para atingir o tempo minimo de 
contribuigao referido no inciso II. 

§ 1° - Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercicio 
das fungoes de magisterio na educagao infantil e no ensino fundamental e medio 
serao reduzidos, pars ambos as sexos, os requisitos de idade e tempo de 
contribuigao em 5 (cinco) anos. 

§ 2° - O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo 
correspondera: 

I. Em relagao ao servidor publico que tenha ingressado no servigo publico em 
cargo efetivo ate 31 de dezembro de 2003 e que nao tenha feito a opgao pelo 
regime complementar de previdencia, a totalidade da remuneragao do cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8° do art. 
21; e 

11. Em relagao aos demais servidores publicos, ao valor apurado na forma do 
previsto nesta lei nos artigos 8 e 9. 

§ 3° - O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo 
nao sera inferior ao valor a que se refere o § 2° do art. 201 da Constituigao Federal e 
sera reajustado: 

I. De acordo com o disposto no art. 7° da emenda constitucional n° 41, de 19 de 
dezembro de 2003, se cumpridos as requisitos revistos no inciso i do § 2°; 
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II. Nos termos estabelecidos para o regime geral de previdencia social, na 
hipotese prevista no inciso II do § 2°. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSICOES FINALS 

Art. 23 - Os proventos de aposentadoria a as pensoes de que trata esta Lei serao 
reajustados na mesma data e indice em que se der o reajuste dos beneficios do 
Regime Geral de Previdencia Social, pars preserver, em carater permanente, o seu 
valor real, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisao de 
proventos de aposentadoria e pensoes, de acordo com a legislagao vigente. 

Art. 24 - Sem prejuizo do previsto nesta Lei, aplicam-se supletivamente e 
subsidiariamente as disposipoes federais sobre o regime proprio de previdencia dos 
servidores publicos, naquilo que couber. 

Art. 25 - Nos termos da Emenda Constitucional n° 103, de 07 de 12 de novembro de 
2019, fica extinta a aposentadoria voluntaria por idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuigao, assegurado o direito adquirido dos servidores que 
cumpriram todos os requisitos da aposentadoria voluntaria por idade previstos na Lei 
Municipal n° 701/2005 antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103, 
de 2019. 

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as 
disposiroes em contrario. 

Art. 27 - Ficam mantidas integralmente as demais disposipoes da Lei Municipal n° 
701, de 07 de fevereiro de 2005, naquilo que nao conflitarem com o disposto nesta 
Lei. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Po/t~l, em 23 de junho de 2022. 

VICENTE DE PAULO'FERREIRA OL~VEIRA 
Prefeito de Portel/PA 1 
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CERTIDAO DE PUBLICAcAO 

Declaro para os devidos fins de direito que esta Lei foi registrada na Secretaria 
Municipal de Gestao Estrategica a Planejamento — SEGEP, a publicado no mural de 
publicidade da Prefeitura Municipal de Portel a no portal www.portel.pa.gov.br em 
23 de junho de 2022, 

E, por ser verdade, dato a assino a prese 

ARLIN~O DO CA'T17% =A-~T~~ ' ' IRA 
Secretario Municipal •e estao Estrategica a Planeja 

Decreto de nomeagao n° 1.678/GAB/2021 
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