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Lei n" 1.2.11, de 25 de Fevereiro de 2010.

Dispõe sobre a reorganização do Regime Próprio
de Previdência - RPPS dos servidores do
Municipio de Breves, e dá outras previdências.

o Sr. JOSÉ AN1['I{)NlfiOJ AZEVEDO LEÃO, Prefeito Municipal. de Breves,
estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
de Breves aprovou e ele
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10'"":'tpica reorgal:i~do ,n~s termos desta lei.;,?/Regime Próprio de
.servi@ores efetivos, inat~vos e pensionistas do
P\1j~org(lnização~rá ib~seada em normas gerais

. ,., _.. '.. .~. ,:.~~'g~rafit!r o seu'equilllirio financeiro e atuarial,
üb~ôervadils,as disposi es;diftó1'tsti'tu'iç~o [ederal, e das Emendas Constitucionais n° 19,
de :).4 de junho de 19 A>; iíb'20, de.,h§ de de!ernbro de 1998: nO' 41, de 19 de dezembro de
;:~003; 47, de 05 ~:1~JIJIJ;'~,~1,~J;~~Q,?~,.,,)L ' .,

~. ,
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Art. 2'(;;P;+Tlstittifc) de'~ss1s:t~nSra'e Previdência LAEJ3; do Municipio de
Breve" Estado db"~ar~I~:riado pela Lei Municipal, n° L628/92L,dy 13 de r ezembro de
]993, passa a 4_dehÓminª~«t$.~?""IPMB - INSTIT:U:IGO 'f)EI;REVIDÊKCIA DO

r "".' .t .."", ';,V', ',.',. '..' '.,'.". ',,'"
Mln\HCIPIO DE BREVE8'~;;;cüm·sêdéêJof(ina.cidiKkáeBreves, Estado di) Pará.. t·v"" .~.< _. , •

, '" (";, .~.' .

Parágrafo Únl'b ,-
1nstitutc ile<Previdên~~,l: ei,:

ti! ::::rJ"i'

pela LeT:'viuQicipal ]1°[11.62

',',!~.'--. '.' ; '.

estabé!,ecido nesta Lei temlcomo entidade: gestora o
.,d01!I\J.unieípio de Breves KIAPB), a~ltarquia criada
.'de"'d~zembro de 1993. "

Art. 3° .. O IPMB .. INSTITl:TO DE PREVíDt>~CIA DO MUNICÍPIO DE
BREVES, reorganizado por esta Lei, sob a forma de Autarquia Municipal, com
personalidade jurídica de direito público e autonomia Administrativa e Financeira.

Parágrafo rJnicc;: O IP~/lB .. ~:\·;S'n .;~,-<) DE PREV,'DÊNCIA DO
MUNICíPIO DE BREVES, destina-se a g,Ff:.r,'ó' (HiS seus segurados e depenr;I,,,.J:l.F~---',,,,



ESTADO DO p/\RA

~"refeitura Muniltlpai de Breves

através de seu RPPS, na conformidade da presente Lei, benefícios de natureza
previdenciária,

Art. 4°·_Esta Lei estabelece regras e normas para o pleno funcionamento do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de acordo com o disposto na Lei Federal
n° 9..717/98 para garantir o seu plano de custeio, observando os seguintes critérios:

I - Realização de avaliação atuarial inicial em cada balanço anual, bem como
de auditona por entidades,j~q~p<;;ndentesJegalmente ~apilitadas, utilizando parâmetros

8gplano Çiecusteío eqenefícios.

seus
exclusiva a servidores públicos titularêsdecârgos efetivos e a

vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou

e instancias
del iberação;

nos colegiados
de discussão e

contri'buições de ~ada servidor e. dos órgãos
Autarquias e ~undaçõesd~.qualquer dos

financeiros e

contábil,

anos,

inslusiveppr meio-de rede pública de
. zâdossoDl;ereêeitas e despesas do próprio
" •. L,:C";·;;-;;' .-... o •• ,',;'

regime, bem como os critérios e pafâilleífos adotados para garantir seu equilíbrio
financeiro e atuarial;

Parágrafo Único: As avaliações atuariais serão custeadas com recursos do~--próprio IPMB, observado o limite previsto pela despesa administrativa.

Praça 03 de outubro, n° 01 "Centro o CEP: 68.800-000· Fone: (91) 3783-353
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Art. 5° - As contribuições do ente e dos servidores ativos, inativos e
pensionistas e os recursos vinculados ao IPtVlB somente poderão ser utilizados para .ms
previdenciários, ressalvados as despesas administrativas, fixadas em 2% (dois por
cento) do valor total da remuneração, proventcs e pensões dos segurados vinculados ao
lRPPS, relativamente ao exercício financeiro do ano anterior.

Parágrafo 1°_ Os ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado
em Lei ele livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público de Previdência Social -
RGPS,

desta lei serão observados, além deéútros, s seguintes
conceitos:

aposentadoriasre'<as pensões, que se
PrevidêncjaMunicipal, além dos

investida em cargo público efetivo
usufruir os benefícios da

segurado

para

VI
fundações ele

as autarquias e

Praça:l3 de outubro, n? 010 Centro o CEP: 68.800-000· Fone: (91) 3783-3535 o CNPJ (MF): 04.876.389/0001-94
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TITULOU

DOS BENEFICIÁRIOS

CAPÍTULO I

DOS SEGUIV"JOOS

Art. 7°_ São segurados obrigatório do RPPS de que trata esta Lei o servidor
público titular de cargoS!fetivoid(J~prgãosd:os pederesExecutivo e Legislativo, suas

,."., .... ,-,.-.:,. .."., .. -._,.::-./.-, .... ,.,::-,., .. ",,,.,' .. -,,-- ... ,-,,., - < ..... _',.:,' .. .<

autarquias, inclus bem como os

":1
de cargo e

artigo, umdos c~rgos ocupados.

estadual
condiçãe'cê

a exercef mandato eletivo federal,
Regime Geral de Previdência Social na

que estiver:

efetivoem recebimento

'1n(1epyl}tleptertlê!1te de.cóatribuição, até doze

§ 1° - refere o inciso Il, será pre)tl':ogad6 por mais doze meses,
caso o servidor terlliÊttf::ml,ct'fIê t;~ontribuição;igual oustlperioraceritü e vinte meses.

§ 2° - O seguradod~~l!êtfatáéste áf"tigo deverá proceder ao recolhimento da
sua contribuição, bem como da integralidade da contribuição patronal.

Ali. 9° ..O servidor efetivo requisitado da união, de Estado, do Distrito Federal
ou de outro Município, permanece filiado ao regime previdenciário de orige .

s-:
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CAPÍTULOII

DOS DEPE~"'DENTES

Art. 1° -Consideram-se dependentes do segurado para obtenção dos beneficios
previstos nesta Lei:

1 - Classe [ -- o cônjuge,a-companheira (oj ,e o filho não emancipado de
.,."};,,....i;',',.,,.,, ... , .. _",

qualquer c()ndiçaó,~ri;ie s. ;ãê;~J:.,{vintt;'"!e um} anos d~idade, que vivam sob a
dependênc ia~(:qn6!~lica'd6' se urado;

1,; . , <."

H - 'Classe II - os pais e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor
de vinte e um anosiôír~nv:ªttôq:;;;:'i"~' "

;:::-]rY

"""" '.,', ',' "

§ 1<)- À.;;;d~pendênciâêconÔmica das pessoas indicadas naclasse ] é presumida
e da classe 11 deve"~~F,COm r6\1ad~. .

\.11 ...
"di

§ 2° - A " e~te ihdicadotem qualquer dos mcisos deste
s"::i:nd\badosno inciso subseqüente.

. ,i. . .•... 'j
3° - Considera ..se..çQJ'tlpau'heiradu companheiro a essoa que, sem ser casada,

Xi ' •. ,' . :OC'. " ~

mantenha união estãvêl.co 1-~üseguIadoou:segllfada.
;" T·EHG:' FTLi ." ..

~,:' : ~u :
AI't:.;t11 .. E~luir

mediante ?~~;.l~ração.~'i~sc .. ~,,~cgurado· e desde que comprovada a dependência
ecc,nômiea,o;e~tead~\§'Q,1Jlen,{)r,:que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes
para o próprio'sustento e'edrr~~çãô:~;~,.

iãQ,;~stávelaque!& verificada entre o homem e a mulher
'>l:1m~o]teiros, separados ju~icialmente', divorciados

»1, erquanto não se separarem.

1, 4'3.. Considera-s
:,~ ~ , !f:

corno entidade famillhr
.. i t~

ou ViÚVO:3, 09 tenham ~?ro(
, ; rI'

1111105, nas condiçõei. lde inêiso I do art, 10,

-», .'~~>-:\.

Parágrafôtl~icó;
do segurac o mediante

sob tuteia somente poderá ser e9..uiparado aos filhos

Praça o:: de outubro, n? 01 • Centro « CEP: 68.800-000 • Fone: \(1) 373 5-.:;535' CNPJ (MF): 04.876.389/0001-94
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CAPÍTULOHI

IDA lNSCRll<ÇÃO DOS SEGIJIUJ.)OS E DOS DEPENDENTES

Art. 12 - A inscrição do segurado obrigatório é automática e ocorre quando da
investi dura no cargo efetivo e do dependente mediante requerimento.

Art, 13 - A inscrição do dependente será efetuada mediante requerimento do
segurado, na forma de regulamento próprio.

requerer
o dependente não inscrito poderá

ser comprovadas

ao IPMB, oriundas de

penais célbí)(eis.

1- •p,or separação
nrestacao dê alimentos, oujudicial

mais

VI- quando cessar a independência econômica;

VIJ -- Por perda da qualidade de segurado de quem ele dependa.

Parágrafo Único: A responsabilidade pela comunicação do evento que faça
cessar a dependência será do segurado, cabendo à Unidade Gestora do Regime certificar
f: tomar as providências necessárias para excluir o dependente em situação indevid

Prap.03 de outubro, n" 01 " Centro" CEP: 68.800-000 • Fone: (91) 3783-3535 • CNP J
Site: ",~v\T\'.prefeiturabreves.pa.gov.Qt:· e-mail: m:çfeitura(~iJprefeit :,
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TiTULOU!

lDiOSDIREITOS DOS BENEFICIÁRIOS

CA~píTtrLOI

DOS BENEFICIÁR!OS EM GERAL

Art. 15 - As prestações asseguradas pelo RPPS, preenchidos os requisitos
legais, classificam-se no

ou não
exercício

a) por invalidez:
b) Aposenté\dQIiª.,CQIDP1J.ls,çlria;,.'.
c) Aposep;
d) Apo
e)
f)
g)
h)

segurado que, estando
derea9aptação para o

médico-oericial que

tempo de
proporcionais ao
serviço, moléstia

§2° " Os proventos não poderão ser J"feriore<; a 70% do valor calculado na
for.na estabelecida no art. 42 desta lei.

r;'~..Acidente em serviço é aquth Jr,

direta o~lincliJ'e'iamenle:, com atribulÇ:()(';si.·ç,c'

perturbação funcional que cause li perda ü"

capacidade para o trabalho,

(Ergo, que se relacione,
.,\<,,:~C;\ !e~;rr) corporal ou
.' ',L}ílz;ni:e ou temporária, da

Praça :JJ de outub:o, n?m " Centro o CEP: 6iL:-lOO-OC'('. " Fu,';(': ','~':..
~<1te: ~~{Y,~-=-RIçj~~it:!Jrnl;~1·Y{~~_~:PQ..ihl>::--,-~~'__;~ ') (;.. ", i2ii ~:



iFJlrefeitura MUi"ikn~ik!!de Sreves
§4° - Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta lei:

I - O acidente ligado ao serviço que embora não tenha sido a causa única, haja
contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou
produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

Il .. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em
conseqüência de:

a) Ato por terceiro ou

b)
relacionada ao serviço;

intencional, inclusive de de disputa

c) Ato 9~
companheiro de se terceiro ou de

ou decorrentes de
força maior"

seguradqsio exercício

do local e horário de

relacionado ao cargo;

b) para lhe

,~j
Município dentro
independentemente do meio de locomoção
do segurado; 'e

financiada pelo
da mão-de-obra,

inclusive veículo de propriedade

d) No percurso da residência para o 10cc.J de trabalho ou deste para aguda,
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do se~aw.:;;IA:i"!:r.---.....
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§ 5" - Nos períodos destinados à refeição 0U descanso, ou por ocasião da
satisfação de outras necessidades fisiológi as. no local do trabalho ou durante este, o
servidor é onsiderado no exercício do cargo.

§ 6° - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se retere
o parágrafo primeiro, as seguintes:

a) Tuberculose ativa;
b) Haiseníase;
c;) A Iie nação dH"'U~a!

d) Ne plasia
e) Cegueira;
f) Paralisia irreversível e incapacitante;
g) Cardiopatia
h) Doença de P~~4AG\~;~:w~;:;:;~i~i~;,';;;i: ;:"',;;;
i) Espondj.~ ise
.I) :\1e fropatiagrave; .
k) Estado availç:i4o '~e .doelli~clde Pag~t (osteíte deformante);
I) S índrome de'@~5Yfí~ijê .' Ull~!~.~içq..ªgquirida -·.AIDS;
m) Co taminaçãpipPJ~
n) Outras doenªdSq\ie'·",. ederàlyenha a indicar ou que o órgão da Biometria

Médica através d·é.pí:õnunciament~ circunstanciado e com base em -:conclusões
da medicina e§peçializadâ'êlê'cJarar fomo graves, contagiosas ou in9uráveis,
§:~íO;. A concr:\$sü(~~~:ª~Q~~ntad~r!~<por invalidezd~penderá da verificação da

condição de incapacLd)~td~,~~êdiàriteexamé'médico pericial de órgão competente.

'~§fíci{) 'por invalidez dec rre de alienação mental e
adoLdÇ)s~gurado, nos.1Y11l19S do Código Civil.

'D

, li'

,t1L. ~-::~iIh~L_.,~,.:" o'::: _ _". .___ " ,

Y1f',/tAPOSlEl'il ADORIA COTvifU L -'ORlA,,~~-=.~)H:r'~Ç->T.;:r"

, SEçÃOn

Art. 17·; de idade, com
proventos proporci(jfta,is:áoJempo de contribuição ct.1culadc~ na forma estabelecida no
art, 42, não podendoser valor de salário mínimo.

Parágrafo Único - A aposentadoria será declarada por ato da autoridade
competente, com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir a
idade li .íte de permanência no serviço público.

....
hl~C'\ 03 de outubro, n" 01 " Centru: CEP: 68.800 ..000- Fone: (""~) 378~.,'::~ .. , Cl"';PJ (MFj: 04,876.389/0001-94
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SEÇÃOIH

DA APOSEN'I A10ll0lRIAPOR IDADE kLTEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 1g - O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de
contribuição com proventos calculados na forma prevista no art. 42 desta Lei que
preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1- Tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público federal,
estadual, distrital

efetivo exerciciono çargoem que se dará
a aposemaqqriale

se mulher.

ele efetivo exercícil
fundamental e ou ens

previstos neste artigo
{)n111"\r,~Vp exclusivamente tempo

infantil, no ensino

cle<jnagistério a

idade~com proventos
110ali. 42 desta

exercício no cargo em que se dará
a a osentadoria; e

III - Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e 60 (sessenta anos) de::.-'~id~r _
se mulher.

-raça 03 de outubro, n? 01· Centro n CEP: 68.800-000' Fone: (91) 3783-_ .)35 CNP
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SEÇÃO V

DO AUXÍLIO-DOENÇA

Art. 20 - O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para
o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de sua \Íl!ima
remuneração,

§ l 0_ Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em
inspeção médica.

submetido a nova inspeção
médica, á' pela volta ao serviço, pela prorrogação do atixflio-doença, pela
readaptação ou pela,~!P2~~nt~ç!9XjB,Q9rjnyª]jçie:z.

sessenta.dias seguin
Municipfô desobriga

doença dentro dos
prorrogado, ficando o

readaptação

dias
cento e vinte
e a data de

§ 2° - 10
subsídio ou à última

nUflláTenda mensal igual ao último

§ 3° ., Em caso de aborto não cnmmoso, comprovado mediante atestado
médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondentemente a duas
semanas.

§ 4°_ O salário-maternidade não poderá ser acumulado com
incapacidade.
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ArL 22 ,"À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins e adoção
de .riança é devido salário-maternidade pelos seguintes períodos:

j - 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1 (um) ano de idade;

11 - 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de
idade;

(quatro) a 8 (oito) anos de idade.

DO SALÁRIO-FAMÍLIA

Art. 23 -
renda que receba'

..~.;i

R.PPS, na ropor~~'
inválido.

d~y~4~.;salãiiô;rafuília~ fuensalmeIite,J:lo'segurado ativo de baixa,,,,,!,,,,o-,,.t'.-,:.s.c_:,··,,_,,,,:,-. :,,-, _:.'

une ração ou-subsídio igualou inferior ao valor estab elecido pelo
do flftmero·';filhos 6u equiparados até qyàtbrze anos de idade ou

~~i~6rrigidopetosJmesmos índices aplicados
êhcia Social. ...

§ 2° O aposentado"por"'iitvalidez; ou por idade e os demais aposentados com
mais e65 (sessenta~:~))in90~:;~fi;bs:ou;~aiS deidade; se do sexo masculino, ou 60
(sessenta) anos ou m~is .e idade, se do sexo feminino, terão ao salário-família,., . u
pago j unta 'tente com !}l

~):
ambos terão direito ao

salário-família .
.l,

Pél1·ágt~foÚ~ko de divórcio, separação 'judicial 'ou de fato ou em
caso de abandono legãlm~nteivi:!:I:ªç~rizado ou perdadopátrio-poder, o salário-família
passará a ser l;~:godÍl:etam~~t~ãq~ueTé~a'cujJ cargo ficar sustento do menor.

", "s 1"

Art. 25 -
certidão de
Inválido.

pal~(.t11~,,",!IHV do salário-família está condiciohaàp à apresentação da
dadocuhYéfitãçâo relativa ao equiparado ou ao

Art 26 .. O salário-família não se incorpora ao subsídio à remuneracãc.ee-ee-s,
benefício para qualquer efeito.

Praça 03 de outubro, 11° 01 o Centro u CEP: 68,800-000· Fone: (91) 37ft'·3535·' c.,
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SEÇÃOVlll:

DA P1ENSÃO POR MORTE

Art. 27 - A pensão por morte consistirá numa importância mensal ao conjunto
dos dependentes do segurado, definidos nos arts. 10 e 11 quando do seu falecimento,
correspondente à:

óbito,
Previdência

l Totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do
limite

I I ela remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à
do óbito, até o limj!~!1:~;;:jEn2",\1:~Ji*p'~le,çjctOS.parao;;,lJel1efíçips do Regime Geral de
Previdência Socia paf8êf~t~~Cedente e este limite, se
o falecimento oc' atividade:'

competente; e

pôr morte presumida do segurado, nos

expêdida;,por autoridade judiciária

11 .,.

com (I óbito do

de

Art 29 - A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e
não serão protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§ 10 - O cônj uge ausente não excluí do direito à pensão por morte o
companbeiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prov,-!a__ ~~
dependência econômica.
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§ 2° - A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente
só produzirá efeitos a contar a data da inscrição ou habilitação.

§ 3° - O pensionista ele que trata no art. 27 deverá anualmente declarar que o
segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao
gestor do IPMB o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e
penalmente pelo ilícito.

verificada

11 menor de idade, ao completar
invál ido, ou pela eman~~iQ~ç~(),ª\tlcta. qu~ iJ;WáliQo,exceto,
for decorrente ele

salvo, se

observado o disposto
no art.

.Art 32 - Sei,
âmbito RPPS, exceto
só será. permitida a ::;Písi~í~pçlái1
vantajosa .

de até duas/pensões no
ou 28mpanheira que
de opção pela mais

.Parágrafo
ele crime adlbSO de

é aquela

Parágrafp
supervenientes à

-_ .._._ ..._---_._ ..._ .._-------_._ •._----------
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ArL 34 - O auxílio-reclusão consistirá nurua importância mensal, concedida aos
dependentes do servidor segurado de baixa fenda, recolhido à prisão que tenha
remuneração ou subsídio igualou inferior ao valer estabelecido pelo RGPS e que não
perceber remuneração dos cofres públicos, co.respcnderá a última remuneração do

'.'

corrigido pelos meSIl10S índices

!(itz;:a.d0. em cotas-parte igua is entre os

da data ~m que o s~~~:nraclopreso

(§.:_~o
da data"'f:a

:)ejffi~b;'seró restabelecido a partir
118d",';' sendo devido ""OS seus
pe1'~{J~~·Óda 61ga.c

. ',' ,
COi'!cr.:,5sàü deste berVi';fiir;10, além da

u

doc.umemr

§ i., :::- -;~'i~~'(·iG.!:»I:1 o p?garnento da
remuneração cotre:$p(lI1~~nt~.~operíod')(f1l qu::: presó;!V seus dependentes
rcnnam tç~cebid~, à~Lí~~í1io~l:.~~Ú!:s~Q;,OVa!dt;)<i'i{;<)('i;denit: ,,0 período de gozo do

.. : .. ,' ''''," ", ,. "*-

oeneflcic «everá ser J·f'stitU·t';l(···;,,:'o·····-f~í{h~~;ri'-'V)~,~,:'~l'/Id'--. .: f) t/';~i.k..,!,.~?:r-.lc.'p.n+..I~.<:. ii!).J' l.cendo-se•. ', .. \ ••• '- \ .• .>.\•.••••• .1 •••• .:)·.1. jJ., ~ .1 .. "lL j~""'·V·""":~ .• 'l~ .. ~ _~ 1- .. _ ~. ._ v_

transformado em pensão por morte.
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CAPÍTULOn

DO ABONO A,NUAL

Art. 35 - O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido
proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade ou
auxilio-doença pagos pelo IPMB.

Parágrafo Único: o abono de que trata o caput será proporcional em cada ano
gope~pIPMB, em que cada mês corresponderá a

:l:j do benefício do.mês de dezembro, exceto quanto o
.ntes deste mês, quando o valor será.o do lllê$qaçessação.

Art. 36-·
provas
direta, ap-túrquica e f
de dezembro de 199

art.42

quarenta e'pito anos de

II tiver
aposentadoriá;

em que se der a

a)
adicional de
publicação

e trinta. a.nos;se e um período
portento do tempo que, na data de
o limite de constante da alínea

cumprir as exigências para a
aposentadoria na forma .0 caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para
cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo a t. 19 na
seguinte proporção:

j -- Três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar' __a_s-.",~
exigências para a aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 20Q'-~
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Il - Cinco por cento para aquele que completar as exigências para
aposentadoria na forma do caput a partir de 10 de janeiro de 2006.

§ 2° - O segurado professor que, até a data da publicação da Emenda
Constitucional n° 20 de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente em
cargo efetivo de magistério na União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput,
terá o tempo de serviço exercido até o tempo de publicação daquela Eme da contada
com o acr' scimo de~cjeze E;,~ytit<:>1'~~~.h()l1lem1edeyi!:!e por cento, se mulher,

rn~empo deefetiyoexercício nas funções de

Art.
estabelecidas nos
segurado do RPPS

pelas normas
pelo art. 36, o

de dezembro de
a.totalidade de

aposentadoria quando,
VVJll,""UJ no § do art 18 vier

de idade, se mulher;

e trinta anos de

estadual,

concedidas conforme este artigo serão
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, observado o disposto no art, 37, XI, da Constituição
Federal, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidas aos servidores em atividade, na forma da Lei, inclusive
quando decorrentes da transformação ou da reclassificação do cargo ou função em ue
se deu a aposentadoria.

Praça 03 de outubro, n° 01" Centro o CEP: 68.800-000· Fone: (91) 3783-3535 o C I
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§ 2° - As pensões decorrentes das aposentadorias concedidas conforme este
artigo serão reajustadas na mesma data em que se der o reajuste dos beneficiários do
regime geral de previdência social.

Art. 38 - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo arts. 18 e 19 desta Lei ou pelas regras estabelecidas pelo arts. 36 e 37,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de
1998 poderá apose r,~st):c()tr1w~Pfo~etjtôsintegrais" desde que preencha,
cumulativarnente.re l+té~~'&líâiç?~?:'

-;=i/'

,>::",;,:,3~J;anosd contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;

"-n\"·

I - Viny~ anos, deefetivoexercício no serviçopúblico, quinze anos de
carreira e cinco ~cnQ$no cargo em ~1'Uese.der a aposentadoria; { ,

';:~~",,>,,;;i ",','; ,,'.,"", ",'" ;", ,',

]Il ,- Idadel~~hi~ d~ r~dução, relativamente aos limites do ali. 40 §
] 0, inciso lll, alínea ;';~~Jt,~:d ão ~ederal, de um anolde idade para cada ano de
contribuição que exc~~'~t:~ copté\risla no inciso Tdo caput deste artig .

!-:: ":~ .. ~".,,,...____ k (!;'
Parágrafo ~nl'2o:,:Apil~à=~~ ao] valor dos proventos de aposentado ias

conce i~~scom baset?e~~e;:~;~~?'~~~~sfio~~9'~()l'!"rt.42,o})~erv'ando-se· igual critério de
revisão 'às I:ensões~erivad~s dos provf~tos de servidores: falecidos que tenham se
aposentadoem confotJni~lªgSf;ÇQjj;~$te artigo. . !

essãP de aposentadoria e-pensão, a qualquer tempo,
aos segurados e seus iate" élté:31,dede,?enibwde; 2003; te~ha I cumprido

~:',:: ' :.~ \": + .. ::: .h

os requisiC~;''âalegisl~lçã;~ défite;' 615servàhd6ô dispogtõ no iriêisô XI do art. 37
da Constitui~~d:FedÚ*)t;.< "'.

~. '. .": r ~<::::-:;~~:::-~'-:,'~~~'::;-<;F~::~\';''';'-'__~ ",_A ., •• __ o

Parágrafo" Unico: Oi;'proventQ,S da aposentadoria a serem con edidos aos
segurados referidos,:ilo,caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de

~",,,,, -,

contribuição já exei-ç;id~~at~r+3]de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus
dependentes serã"~aic(lllt~~s'ti~"~çordôêpm .6- legislação em vigor à época em que

~':_::;:<:::"-'-_:'<~- '::::~:, /- >.- _ ,: :::':\ -', -.

foram atendidas as prescriçõesÍ1'êlaestabeléCidasI:.ara a concessão desses benefícios ou
nas condições da legislação vigente.

Art. 40 - Observado o disposto no art. 37°, XI, da Constituição Federal, os
proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos
pelo art.\9 desta Lei se"ão revistos na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, Sendo também estendido aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteri rmente concedidos aos..; __

Praça 03 de outubro, n° 01 o Centro o CEP: 68,800-000· Fone: (91) 3783-3535· CNPJ (MF):
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servidores em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrente de transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão.

CAPÍTULO IV

DO ABONO DE PERMANÊNCIA

Art. 41 - O segurado ativo que tenha completado as exigências para a
aposentadoria voh -' iare 1(3'6ê,39;e que opte por permanecer
em atividade"r.~_> ~Jã,.d~b_:d~ __erinanêtl~i~-,~q~iivalente ao valor de sua
contribuiçãoprevidertêiarli até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas noai1::f7. - .-

§ 10 _

servidor que,
dezembro de
aposentadoria
critérios da '~E:,W'~Y'~.'-

condições ao
n04l, de 19 de

para obtenção da
; i~.~~frais o~.Brot'~icionais, com base nos
, pISYisto no art3~, desde que conte com, no
- se mulher, ou trinta anos, se homem.

"'~..' .~

MunicííJib.~ será
;;• .l._"

beneflcio.mediante
"

de permanênciaé [de responsabilidade do
Li 'i

~t!~I~::;;~~.~~~~,;~;g~~;;~:r4~~~:!!llt~'!!()~~~!~'luí sitos pl:\~a<.obtenção do
""',,n,r<.ct"" nãose aplicando 01disposto no art. 64°.

,
, .,

'cAtis apo~ê1!tadorias referidas
nos artigos 16;.l~,'q~~í' _ -artimética§imples das maiores
remunerações ou ..~~ºSídi9s,utilizados .base para ascpntrib,uições do servidor aos
regimes de prevídêhcia-l;tié esteve vinculado, corresp..ond-enfea;'oitenta por cento de
todo o período c6ntrihitlí~~ a'icompe~ncia:'dejRI~ode 1994~~u desde a do início
da contribuição, se posteri' ti~~'•.:.!:!

§ I° - As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial
dos proventos terão seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação
integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados
no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social.

-_. __ ._.__ ._--_ .._----_._--
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§ 2° - A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo
efetivo, nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido
contribuição para regime próprio.

§ 3° - Os valores das remunerações a serem utilizados no cálculo de que trata
este artigo serão comprovados mediante documentos fornecidos pelos órgãos e
entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou
por outro documento público.

,,- .•... ,

no cálculo da

ele sua concessão,
efetivo fi{ltp que se

ibuição,
considerar-se-à a
denominªd6r, o

serão

Art. 44 - O regime de previdência estabelecido por esta Lei é custeado
mediante recursos de contribuições do Município de Breves, através dos órgãos dos
Poderes Legislativo e Executivo, inclusive de suas autarquias e fundações e dos
segurados ativos, inativos e dos pensionistas, bem assim por outros recursos que lhe
forem atribuídos, na forma dos Capítulos I e Il deste Título.
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§ 1° - O plano de custeio descrito no caput deste artigo poderá ser revisto, a
cada exercício, objetivando atender às limitações impostas pela legislação vigente.

§ 2° - O custeio do plano previdenciário será atendido pelas seguintes fontes de
custeio, cujos recursos somente poderão ser utilizados para tal fim.

1··a contribuição mensal dos servidores segurados mediante o recolhimento de
I 1% (onze por cento) do salário de contribuição para os servidores ativos e sobre a
parcela que exceder o teto do
e pensionistas;

§ 3° - ~~~!tituen1 re,Pll~sos~doIB~: \, , .
-., ,. :,i+~--',;''-' -,'-','" .'. ,.;;:,'.,I ~~ /"

1 - o produ d~' ~'::~ecdrreção monetát;ia~' Juros legais devidos pelo
,.1:). ..•. s .. ' '. . i

ti'iá. 'sattàsos no recolhimento das contribuições;; li .:,:",u.". W'.,· '"I.. '
"dl ;,:-os rendi~nerfâf~'êjiirQsdeG01~entes da aplicação 'do saldoderecursos do

IPMB; . \ ~;."f:li;i.:.:.•,:;;L;;r;:.i~,<.. CL.j; 1..iC;C...... ] ,

mensal patronal do Município de Breves, através dos Poder
inclusive de suas autarquias e fundações e dos órgãos da

;iint~~~~~~~~~'1();~~~~t;(n1a'cie'pr~\.fici~flSi~'.do servidor m un icipal,
te e l11eippol'centol ;j
~.,. "'.i ..,'.-, ",:",:,' . . - ::,

II ..
Executivo
administração
fixada em 11,5%,.

~ ~)~'~,::w::~~;,i,'iD0:!:::~2üJ~;g;:$:'";;:;;::'<'::;':>:':0 ;J:';Z<?'-

-; apertes ~e c satisfaçam o disposto no inciso Ill.do Art. 6° da Lei.,:,., v' ,. '" . l "':'
Federal o 9.717 de 11\ de' de 1998; l

?, .?' ; , ; I
valores ~'e ~plllpenSação:fma:ric~ira, em T?zão do § 9° do

art. 201 da Constituiç:!b F, k 1
.;-" - ~1 '-i i' ~

v-;~':Qiprodúlb, lao:.fín~mci5lp1ento".~9passivo atuarial
<,)r:yp., ·t. ~}:,,~:,_

inicial; e ... '.·:;~;;:0tl;;;~:;:~:~:.~.

VI - outtôS::têcur.so~.que lhe
·>'·~::'·'t·??<> :n,-'::;

§ 4.0 .. Côtrstit&f~tjl émfonte do, plano tl{l:uste-io do RPPS as contribuições
~ ~ ,! .', '~', < ", •.

previden ciárias previstas :~ô C:h~ç{S , incideátes sobre abono anual, salát io-
maternidade, auxílio ..c1oença, auxílio-reclusão e os valores pagos ao segurado pelo seu
vínculo funcional com o Município, em razão de decisão judicial ou administrativa.

§ 5° - Entende-se por remuneração de contribuição o valor con tltuído pelo
subsídio ou O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniá ias
permanentes estabelecidas em Lei, dos adicionais de caráter individual ou de OU;,r,~~...-.-.....

vantagens, excluídas as seguintes parcelas.

.--"
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a) - salário-família
b) - diárias;
c) - ajuda de custo;
d) - indenização de transportes;
e) -- adicional pela prestação e serviço extraordinário;
1) - adicional noturno;
g) -- adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades

penosas;
h) -- adicional de férias;
i) - auxílio-ar
j) - auxílio
k) cal
I)

contribuição de
e do exercício
de benefício a

ela de que trata o art.
celas cujo caráter indenizatório esteja

segurado ativo exclusão remuneração de
de local dt;; trabalho

efeito de cálculo

exceda a
aposentadoria.

em que se deu a

§
l'emuneras:ão de contrrPll;iç~iQ)

será

deste artigo
~:, quando

obrigatórios e dos
data de pagamento

§ I 1 -- O atraso no ao IPMB implicará em
correção do valor com base nos mesmos índices e critérios utilizados para cobrança e
impostos municipais em atrasos, acrescido de juros de, 1% (um por cento) ao mês.

I

§ 12 --O Município é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências
financeiras apuradas atuarialmente no regime de
Orçamentária Anual.
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§13 - O déficit técnico apurado na avaliação atuarial do instituto de
Previdência poderá ser financiado conforme Portaria MPAS n~4.992, de 5 de fevereiro
de 1999, e o saldo remanescente será atualizado pela variação do IGP-DI, verificada
entre a data da apuração e do efetivo recolhimento, acrescidos da taxa de juros reais de
6% (seis por cento) ao ano.

Art.45 - Os recursos do IPMB serão depositados em conta distinta da conta do
tesouro municipal.

estabelecimento
do valor

indireta e os

servidores

anos, adrnHi~~ uma;

Parázràfó' 2° -
.:;>""

destituíveis ad-nutu

caso de vacância,
05(cinco) alternadas no

com demissão ou
reanroes consecutivas ou

Art. 48 - Das reuniões dos Conselhos especificados nos artigos 52 e 55 serão
lavrados suas respectivas atas em livro próprio e suas decisões serão tornadas por
maioria de votos dos participantes da mesma reunião, o presidente terá direito a 02(dois)
votos o de quantidade e o de qualidade, este quando houver empate, o chamado voto_d_e~~
Minerva.
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Art, 49 - Os membros dos conselhos exercerão normalmente suas atribuições
nos órgãos onde estão lotados, sendo liberados nos dias de reuniões do respectivo
conselho,

Parágrafo Único: na ausência do presidente do conselho, assumirá a
presidência o membro mais idoso,

Art, 50 - A título de jetom, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Lei, oarem.de ..suas.respectivas reuniões fazem jus a uma

'õj:lbrbCiit(;) sob o salário ~;nifuo vigente, or reunião.

SEÇÃO II

A COME',QêIÇ,~9":~jgNSE.LRQ,J)ELIllEBAIIYP (CONDEL)

de acordo com a disposto neste artigo,
ArL 51

membros e 06(s
observado os segui" , .

.~;.

.a) 02 (dois' Y!süpJentes indieàdos pelo Poder Executivo;
lb) 01 (um); em ..'e" ,,(üffir~uFlente indicados pelo Poder Legislativo;

;02 (dois) 'êíi1~l~os~;Q~Jdoi~)~suplentes' indícad~spelos ser-vidpl'es efetivos
do muni io;: .,.", ..••i ' ;

'r,J)O 1 (uni .'.:Tfle{nJ~~~;~:~..~t·.~(Jf;hJ • suplente Jndidados pelos ....inativos e
pension~s~w;~ h., •. ".', .,. '" ."

, " ~\S·í'·;~;~:!:;~~·~·;:;";;·' , j

;A\rt.:52 - O ebnsel ati~o.{S~}'J])EL),~ell~.ir1se-á ordiríariamente uma
vez a ca 'a90,dias e bktraor e.;qflandO''5efiierfl~c~s~ário convocad pelo seu
presidente olÍpor mai~ria;' l;o~;>'{)omantecedênci4t~e 05 (cinco) dias.

.< .,:; í .c.:
~.:~.; t'!;;, ' ..

',li,

"i DAS ATRIBUJ:(j;,ÔES DO CONDE~

Art, 53 ,,"'q&;ilp~tk!~~L,2nselho Deliberativo asseguinte?iatribuições:
- ,h. 0 "1, ;fé" " '~~'i~·'%; ,,",i,' " ,,"

a) elaborar o sêtcregimento ....itij:Si.t!1:o;.
b) apreciar e aprovar a proposta orçamentária do IPMB;
c acompanhar e avaliar as gestões operacionais, econômicas e financeiras;
di autorizar quando for o caso, a alienação de bem imóvel;
e) autorizar a contratação de empresas especializadas para realizar

auditorias bem como auditorias contábeis, assim como o levantamento de dados
destinados ao processo de avaliação atuarial ~;financeiro.

J) Examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da>
política previdenciária;

J-rav,03 de outubro, n° OJ • Centro" CEP: 68,800-000· Fone: 19l) 3783-3535 o C1\;P-
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g) Examinar, analisar e emitir parecer sobre prestação de contas do IPMB;
h) Solicitar elaboração de e tudos e pareceres técnicos, j rídicos e

financeiros referentes a assuntos de sua competência;
i) Aprovar a contratação e agentes financeiros, bem como a celebração de

contratos, convênios e ajustes pelo IPMB.
.1) Acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao IPMB;
k) Deliberar sobre os casos no âmbito das normas aplicáveis ao PPS;
1) Dirimir por analogia os casos omissos da presente Lei.

DO CONSELHO FISCAL (CONFIS)"

a) O 1 (um
b) 01 (um)

do município;
c) 1 (um)

> Jl~n!~indicado !",I~~~dcrExecutivo;
s.U:plentes indicados pelos servidores efetivos'i . '< _,c._ - ,",

" 1

,~mbre:~"õT'!(~~)~p~lent~ indicados pe1o$ inativos e pensionistas.;f '~'""",,,~.::./-' ":::. .;'" ~". . 0.0 ••. ' Ti :1 . :" :!

" :j ;:i
~; .:~,"": '.__"._;':.:'. _ f'" ._. _-"""':":~ ';,'1 :1...~.. '.' .' .. ., .:: ~ __ '

A1J:. 55 - O (~~nsetfi~~riscâF;eu~i~~e':àordinariamel1le de 03 (três) em 03 (três)
meses e'e)'gaorcljnarj?lInent~SJ,llClndoefi'zêr necessário, convo~ado pel~spu presidente

/':,:»; t: :+ ""'x,y.::' 4::. )L,#<"\::,,:.:'.: __ . '}j ç<-." ;'; ~,. :.:

OU por maíeria de seu~ln~fí ',~; , _u' , 'pra~ode 05 (cinco) dias.j
~ , :
"11

i(;HlselRo:Fiscal~()-IPMlkserá'composta,de 03 (três) membros e"~'cy~r;:~Tr'~Y?'~~:~:~~,:::Y:r'-:,<;.::·~"t~'!A;~;,"'_"_ :·;_:;~~im". "'>'~'_"_';:'__"" __" ';;~' ,;. -.,

diCá:dosde acofd,bjcom o disposto neFirtigo, observado os
-. \~j ~J;

03 (três) suplente
I>• • , • 'i;:i_tseguintes cntenos

seguintes
atribuições: ,..

~;.

a) oPinat:~Õ~te'"() lanço geral e demais demonstraçãcflnànceiras;
b) analisat"e::;;1SS# 1~;:ba~ancetes,!TIe:!1sais~v<
••~ J examinar J ivró J&a:isdocumentos de matéria financeira;
d) manifestar-se sobre âss~untôrquê'lheforem encaminhados pela Presidência

ou pelo Conselho Deliberativo;
e) dirimir os casos omissos na área e sua competência;
f) elaborar o seu regimento interno.

Parágrafo Único: O Conselho Fiscal poderá dispor do assessoramento contábil,
do lPMB.
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CAPÍTULO II

DA PRESIDÊNCIA DO IPMB

Art. 57 - O presidente do IPMB será nomeado, por livre escolha,pelo Prefeito
Municipal e lhe será atribuído a título de vencimento retribuição mensal equivalente a
de Secretário Municipal.

"::-r<',J:'''T/

Art, 58O:.i,~i âoIPMI3 bem como os membros do Conselhos
Deliberativoe:l~i~êài;:'o;;esp'On di~êtamente por infração ao disposto nesta Lei e na Lei
Federal n° :9,7i7/98; sujeitando-se no que ouber da Lei Federal 6.435/97 e alterações
posterior .s, assim C~,lEgL2..,S!1~lJ~)~lS1,n{lL~.U:;'omp!~mentªrJº.L,~e04 de maio de 2.000.

';iCJ'mY:::!TI:rT~~t?ffT-i:J7~~-<,~;:Tr;>.<;-:.;;.. ~~:s > ~.'& .~-~, \_

Parágraf~,fj\ Único: jnfraç~es serão apuradas;·,.}TIediante processo
administrativo, ~~~1?resen{' deRú~cia positiva dos fat~§í[rregulares em que se

'1)"·..>1 '~ "' <assegure ao acusad~.·~íio.Rla -, ~',<

~ > '1
j p." ". "

,Art. 59 - q ;~l!m.~t}te·ao presidente ~o IPMB, entre outras, as
seguintesatribuiçõea; li me;, I

-! ~ ~ :~

~ ~: :1 c'· ~ ": '
~~, . -o. ~ ,

; f,!;f h~ li .y ~
, ;;;i :1J~' i: ~

.----"'»:-<~: 1 :,

atos peraI1t~ quaisquer autoridades,
inclusive.erú'juízo;

;;~bompan~!~er ··:·do';;ÇonselhoDeliberafivp ou desigl1ar chefes de
Departamento-para re~res diieifuàv{)t6 .. ></; !

<' '. ,:,-,,'; : rJ: .~-: / , j
1"::. ;':=: . Í<.= n::,~:"~.;", 1

nf~:.çUlil1priri,!~f: de~isõ~s do QO!1ê~lhqpeliberátivo;
,.:. t" \:~:~·.\{qi"""'i,.:' ..' ti ~ :;c~<.·::\J;::~)t . Ji

IV - .propor .para: ãp~hvM1tº.:~QCRPselh(tDeli'5erativo Q quadro de pessoal do

'..';-':;-, .." .. ,,>
'11'- nornClil';,ud

ou dispensar servid;r'~~d
contratar, prover, tran~férir, exonerar, demitir
;l:,k .: ..,.<.' - ;.':,::",""' ..-.- . "

IPIV1B;

VI - apresentar relatório de receitas e despesas (relatório de gestão) mensais ao
Conselho Fiscal;

VU - despachar processos de habilitação de benefícios;

vm -movimentar as contas bancárias do IPl\/~Bconjuntamente cem
do Departamento Financeiro e Contábil - DEFC;
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IX - ordenar despesas e praticar todos os demais atos de administração,
inclusive processos licitatórios;

X - fazer delegação de competência aos servidores do IPMB;

XI - atribuir gratificação e fixar diárias;

XII - expedir atos, portarias, instruções normativas, resoluções e ordem de
serviço;

e fazer cumprir a legislação
de administração pública em geral;

normas e

anente ou mediante

de respeitando suas

adminlstrfl.t~va, bem
de 90 (ribventa) dias

l:J~i~adono prazo

remuneração
servidores.

Município de
,;:pr'\11C"C\ público em geral,

do-lhe assegurado
remuneração dos

Breves -

Praça 03 de outubro, n° 01 e Centro o CEP: 68.800-000· Fone: (91) 3783-3535 • CNPJ (MF): 04.876.389/0001-94
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TÍTULOVU

CAPÍTULO I

DAS IDISPOSIÇÕES GERA][S SOBRE OS BENEFÍCIOS

Art, 62 ...É vedada a inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes,
de parcelas rem uneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, d função de
confiança, de cargo em comissão ou abono de permanência de que trata o art. 41.

arcelas rernuneratórias
.,çle cargo em

comissão a remuneração sérvidor que se

apo sentar com prov;e:(n;iit~:o;S';~1'i~~;{;;'~~,~;~;;c~;;1x:.;;i:.:;~:::;1~.;,,~.~.~;:;;'~;~;'.:~~;:2.'em qual quer hipótese,
o lim ite previsto Jij:

aplica
dezemHrúije 1998'

sentadoria vigorará aArt. 63 -
partir da data da

I'yderal, não se
que até 16 de

público, Wr concurso
formas previstas na
de uma. ~.í)osentadoria

nhet;lj'u1f,<jn Feqera,l, aplicando-

Constituiç
trata o incis6.X':1 cio .
ass im def rfl~~i':J~eIa '

"}'."C'CIIC o elo art. 37 da
rerriu~~ratórios de que
ca.ráter indenizatório,

publi~a~ão da Emenda

é vedada a

Art. 66 - Será computado, iI'1tegtâlme.nte, o tempo e contribuição no serviço
público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime
jurídico, bem Gomo o tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência
Social.

Ar1:. 67 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na
forma da Constituição Federal, será vedada a percepção de mais de uma aposentadçrii ::!----__
por conta do RPPS.

--_. __ _ _._-_._ __ ..__ .-._._.-----_._----._-----
Praça 03 de outubro, n" 01 u Centro o CEP: 68.800-000 • Fone: (91) 3783-3535 • CN
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Art. 63 - Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, toda e qualquer ação do beneficiário ma haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pelo RPPS, salvo o direito dos menores, incapazes e
ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 69 - O segurado aposentado por invalidez permanente e o independente
inválido, independentemente da sua idade deverão, sob pena de suspensão do benefício,
submeter-se anualmente a exame médico a cargo do órgão competente.

Art. 70 -

.. § 2.0 - Na h] ; i~S:é::preyista no ~a}ágrafO'ªnterior;o 'b~nefício pogerá ser pago
,;"',::\ l ._ ,:iim%~?:F~:" <:~ ,:::.". .:'-' " :,:~,j .:; '/:':"':::',t::;~

ao pr cüj'ador legal); nte.constinrído, 'cujo mandato espeéífico não exceda de seis
meses, ··l'f::I1Cf\láveis.;:;~:.::i..~:,~;;~;;;;~:~,;:~;:L·~JL, '

ic:"

3° - O valql' rdi,o.:re{5ebido~m.~ida pelo segurado ~e~ápago somente aos seus
: ;:-\ .",'~' :~N''';'';r,;,,,~,,,,,.,,,!...>:, ""':::',: ";;:", <~;' ; 1

dependeFltes"habilitap,ps *:+pdrmorte, ou, na falta qe~es, aos, seu.» sucesso es,
indepená~llhe~nente d~:imle '·oia~ellt~Hllafqf.IDa.q4Ih

~(;- ::.~ $),,:",~~'.<-"" ..~~.' , , ' '' "':'; ~ .i

ArtJ' 71 - S~rãJ~ pagos aos segurados e aos.:n 'l

dependentes,~:,,::>.;,;j: \l;il:
> ..• '<n1·;;:,;;'G.. "T;.... .... '.'

1- a<êôntribp,içãõ 'p:fêvist~;~Ôlh~i~qTeltart.'44;
n

.-,',"',','",',',',,' ',-

II --o '1al:5r:dévlCLo(
;~ .-

-J..."",."",,,. "

ll l - o valor dar~iç~~"~~e;'ti:yet:~i~().pagoiilide:vidamente pelo RPPS;
"~":;""" :... "" ~,,:;':':;;,' ,:~,','~;,~""'.>;"", ,,-', ,.'-

IV .- o imposto de renda retido na fonte;

v --a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e

VI - as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários.
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Art, 72° - Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus e na
hipótese d s arts 23 a 26" nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor inferior a um
salário-mínimo,

/\1'1:. 73 - Concedida a aposentadoria ou a pensão, será o ato publicado e
encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas.

Parágrafo Único - Caso o ato e concessão não seja aprovado pelo Tribunal de
Contas, o processo de OeJtlel'1()}9,,_:~ê,!:p,Jlffij;:_'lJat~unlenl:e
jurídicas pertinent

forma de
Lei com aassociação r a concessão dos benefícios previdenciários de que

União, estado, Distr.I·~(}í;r;~d~f~il;;o~;:F~~m:g~iYllJ!llC:lmR":.-._.:,,-",•...';'::;'

'.

Ano

(MPS),

Internet .-

caso;

VI - Demonstrativo da Política de Investimentos.
§ 10 O DRAA será preenchido pelo atuário responsável pela avaliação atuarial,

mediante autorização expressa do dirigente do RPPS, até o dia 31 de março de cada_ •..•.•..••-exercício.

Praça 03 de outubro, n° 01 "Centro o CEP: 68.800-000 e Fone: (91) 3783-
Site: '-"'Y,rwoRri;f~lll@br",v~Ul.ªogoy,p.!· e-rnail: QItfritlli i![{;( r.~_d,urarJ'Qves.mt.i!12-\i.br
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§ 2° Os demonstrativos de que tratam os incisos lI, III e IV deverão ser
preenchidos eletronicamente até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada
bimestre do ano civil.

§ 3° Os comprovantes de repasses deverão, ainda, ser encaminhados à
Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS) devidamente assinado pelo
representante do ente e pelo dirigente da unidade gestora, via postal, ou via correio
eletrônico.

§ 4° Os Bem.o táb~i~~erãoencarnjnnªaºs à SPS até 31 de março<;';«<:',~,
cio ano sub~eqü~l1t~~:"~I~l;âose~undo semestredOexerdcio anterior e, até 3 de
se:tembro.,~n~lr~lãçãbao primeiro semestre do mesmo exercício.

I
nome.

,in. matnc"",. ,.] <
1[1[-- rem UIJ í,,! aç~()::~êcbIitfi6Gf~ã4, ou subsidio mês .~mês; e, ",.
IVr' ": valore,das'c~~!~iQ~&çõe~l~ievidenciárias m.en~~is e da: acutnuladas nos

meses anteriores do s~gurado e âomumclp~o, suas autarquiaste fundações; "
_'o, r~b~ni2-_i;:m;:--~-J':i:t:;üLL{.::.~d:::'J.'i#.:·~I~- --- - ~;; ,,>;

][..

contábeis,

"

,Q~!;~~ÊRI~çisp~~ibilizadas as info#n1ações constantes de seu
xtra,loanual de prestaç&d de contas.çrelativos ao

.;~16 - Aos s~~u
registro .individualiza~lo
ejo;~rcíci6.fij~cinceiroá~jte

< "':;:'i

será' consolidado para fins

'-'h,

Art. 78 - A ;~t()H, ".:. ~~.:,~.,. '

·tristf:â;tj'va üúo'setyidor que, no exercício de suas
~:''".. : <, ,""'''' . ·r~;;::,.";,'>., -. ---: .... ,-.. ::'

funções, deixar de efetuar os reco himenlOs~ao' I'PMB, incorrerá, respectivamente, em
crime de responsabilidade pelo descumprimento de lei, sem prejuízo das sanções de
natureza civil e ou crirn inal cabíveis.

Art. 79 - O orçamento e a escrituração contábil do IPMB, integrarão o seu
orçamento bem Gomo a prestação de contas anual. e obedecerão aos princípios
fundamentais de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade.

--' _ ...._._,-----_._._--------------------
Praça 03 de outubro, n° 01· Centro o CEP: 68.800-000' Fone: (91) 3783-3535'

Site: \.w,,\v.prefeitl!rabre~~J2[hgQ.v.br· e-rnail: m:..efeitura!{/)'feiturabr
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Art. 80 - Dentro de até trinta dias do encerramento do exercício, o IPMB,
remeterá ao órgão central de contabilidade do município a prestação de contas do
exercício, para fins de aprovação de incorporação dos resultados e compor a prestação
de contas do município que deverá ser entregue ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 81- O Poder Executivo expedirá os atos regulamentares necessários à
plena execução desta Lei.

Art. 82 - O~ode[.:l~f~'º~tiv,oweT'Legislativ9,~u~s autarquias e fundações
encaminharão mensãlri1~nte;àoórgãoge~toiíno IPMB relação fiominal dos segurados e

. )+)" +".....,., '.' '
dependentes, .\falRles'ª~$ubsídl{)s;,remunerações' e 'éontribúiçº~s resp~ctivas.

" . "';.> :~::::':~,,;,:;,,>-<-, - ',:>--- ;"~'" .

Art.83~O Município poderá, por lei específica de iniciativa do respectivo
Poder Exec rtivo, i ·liU,tr;x~gim,y~;s!~:p;r~.yig~ns1aC;Ompk;l11entar.para os seus servidores

:f' ; ~.;,:~.~ ,..;_,~, __'_ . i.: ' ' <~:::.::.
titulares de cargq. tivo.observado nOá~ 202 da Constituição Federal, no que couber,
por intermédio tia:âêlêfechad~de ,pt~~idêndacomplemel1:tâ~;j de natureza pública,
que oferec .rá aos ~ ~i~/(i~;patliêipante§lpjanosde:beneffcios'somente na modalidade
ele contri uição defi~ ·::1. 'l '

! %L·:~i
10 .. Some] e'apos:'à VlÍçãojda Lei que trata ocaput, o município poderá

} ~r.: ,.....", ..~ ",,' ..-v. :: ~ . .,<
fixar, para {)valor da~'ap0sentad()!i(l.~ e pensões a serem concedidas pelo RPPS, o limite
máximo' e t~belecido:;,p~l·a~s6~~e~ci~r ido de Previdên ia Social -
RGPS ~le;qúe trata o a"r,r::2,'Ok;ãa:GÕnsm:~iç,. f.i"" .:: r~,

2b SomenJ~ rrls:~jâDfç;i,'?JJ~'préJia e expressa opç~ol o disposto. neste artigo
.~}:' it' :'·:·::.:7n,:·'··"T". • ·;:t/~1." A {>:.': . ":x' j .,;

poderá .s~r aplicado ~ao'i~~~~.··'")"que ti1er ingressado no.s,erviço publico Federal,
Distrital ou.Municip(:v~iaté ~~~. .. publiCiftÇãod? ato .ge .ins~i~uiçãodo correspondente
regime de tJrevidênc~~!cOir('i ,e!~PU!;." ' .•• "' .cÓ: i 1

'"\: ,t, '.'. L" ...•.•. ' ..\ "

Art,gih-A ltrÓVÍ. . s contas bancárias do IPMB,serão movimentadas
pelo Preside~t~"j.urital;j~rite~ç\{PY·o;Dirçtord~:E~,naí1çaseto;:it~bi1idade do Instituto .

. ':,":':"'.:.:'.:.:"<'-::' :..:...., ... -- .. ,,--._ •.. '''''·>A~,,·c:,;..•.,. ..=,,. ;:,,,~:,-.--. ,""''':' --"--'.'.' ':"'" "'.:0.-:'
•• "" > ".<.,.~v".:: ..~'

Art. 85~"e;~;nteserá responsá~'~i pela cobertura: dtr~yentuais insuficiências
financeiras do regirtt~',~r(J,·.decorrentes. do pagameniijde'hênefícios previdenciário,
consoante ~letem1ij~a~'§ :]\0, ?0!,(;igq Vda..~,:-U{9.7! 7 ~:t'"27 de novembro de 1988.

Art. 86 - As alíquotas contributivas fij:~das no art. 44 passarão a vigorar a
partir da data de publicação desta Lei.

Art. 87 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Praça 03 de outubro, n? 0\ o Centro" CEP: 68.800-000· Fone: (91) 3783- 535 ':::11
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Palácio Executivo Floriano Gonçalves, Gabinete do Prefeito Municipal de
Breves, e I 25 de fevereiro de 2010.

Regi::;tra ~a e py
nos termos da 11'.

~I

Rosiney C~an\
Secretária Municip~f
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