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Lei Complementar n. 011/2017, de 27 de abril de 2017 
 

“Dispõe sobre a consolidação, 

alteração e atualização da legislação do 

Instituto de Previdência Social do Muni-

cípio de Dom Eliseu  –  IPSEMDE” 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM ELISEU, ESTADO DO 

PARÁ, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de 

Dom Eliseu, estado do Pará, aprovou e eu sanciono, nos termos 

da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei: 

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º - Ficam consolidadas, alteradas e atualizadas, na 

forma desta Lei, as normas que regulam o Regime Próprio de Pre-

vidência Social do Município de Dom Eliseu e o Instituto de Previ-

dência dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu – 

IPSEMDE.

TÍTULO II 

DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE DOM ELISEU 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DISCIPLINADORAS DO 

REGIME  

Art. 2° - O Regime Próprio de Previdência Social do Município 

de Dom Eliseu – RPPS regulasse pelas normas da Constituição 

Federal que dispõem sobre o funcionamento e organização dos 
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regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, 

pelas normas gerais previstas na legislação federal especíca e 

pelas normas consolidadas por esta lei.  
 

Art. 3° - O Regime Próprio de Previdência Social do Município 

de Dom Eliseu –RPPS, assegura aos servidores municipais por 

ele abrangidos, e seus dependentes, os direitos previdenciários 

previstos nesta lei e tem por nalidade garantir- lhes:

I - os meios de subsistência nos eventos de doença, incapaci-

dade, idade avançada, tempo de serviço, morte e reclusão;  
II - proteção à maternidade e à adoção.   
 
Art. 4° - O RPPS obedecerá aos seguintes princípios:   
I - universalidade de participação nos planos previdenciários, 

mediante contribuição; 
II - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

III - caráter democrático e descentralizado da gestão adminis-

trativa, com a participação de entidades de classe de servidores 

ativos, inativos e pensionistas; 

IV - vedação de criação, majoração ou extensão de qualquer 

benefício ou serviço da seguridade social sem a correspondente 

fonte de custeio total; 

V - custeio, nos termos das disposições previstas nesta lei, 

mediante recursos provenientes, dentre outros, do orçamento 

dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive de suas autarqui-

as e fundações públicas, e da contribuição compulsória dos servi-

dores ativos, inativos e pensionistas; 

VI - subordinação das aplicações de reservas, fundos e provi-

sões garantidoras dos benefícios previstos nesta lei, a padrões 
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mínimos adequados de diversicação, liquidez e segurança eco-

nômico-nanceira, observada a legislação federal pertinente; 

VII - equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações 

do RPPS em cada exercício nanceiro; 

VIII - adoção de critérios atuariais de modo a manter equiva-

lência, a valor presente, entre o uxo das receitas estimadas e 

das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente a longo pra-

zo; 

IX - solidariedade, de forma que os ativos, inativos e pensio-

nistas contribuam para o RPPS nos termos desta lei; 

X - utilização dos recursos previdenciários somente para paga-

mento dos benefícios previdenciários, exceto para pagamento da 

taxa de administração; 

XI - vedação de utilização dos recursos, bens, direitos e ativos 

para empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos órgãos e 

entes estatais do Município de Dom Eliseu e aos servidores públi-

cos municipais e seus dependentes, bem como para prestação 

assistencial, médica e odontológica; 

XII - realização de avaliação atuarial em cada balanço, bem 

como auditoria, por entidades independentes legalmente habili-

tadas, utilizando-se parâmetros gerais para a organização e revi-

são do plano de custeio de benefícios; 

XIII - pleno acesso dos servidores às informações relativas à 

gestão dos órgãos colegiados e instâncias de decisão em que os 

seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação, bem 

como às informações relativas à gestão do regime; 

XIV - registro contábil individualizado das contribuições de 

cada servidor e dos órgãos e entes estatais, conforme diretrizes 
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gerais estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social; 

XV - identicação e consolidação em demonstrativos nancei-

ros e orçamentários de todas as despesas xas e variáveis com 

pessoal inativo e pensionistas, bem como dos encargos inciden-

tes sobre os proventos e pensões pagos; 

XVI - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, 

contábil, nanceira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de 

controle interno e externo; 

XVII - vedação de adoção de requisitos e critérios diferencia-

dos aos xados pela Constituição Federal para concessão de 

aposentadoria, ressalvados, na forma da lei complementar fede-

ral pertinente, os casos de servidores:  
a) portadores de deciência;   
b) que exerçam atividades de risco no Município;   

c) cujas atividades municipais sejam exercidas sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física;   
XVIII - nenhum dos benefícios previstos nesta lei terá:   

a) valor inferior ao salário mínimo nacional vigente no país, 

salvo o salário- família e em caso de divisão do benefício entre 

aqueles que a ele zerem jus na forma desta lei; 

b) valor superior à remuneração no cargo efetivo em que se 

der a aposentadoria ou pensão, considerado para esse efeito a 

denição constante do artigo 38 desta lei, exceto no caso do salá-

rio-maternidade;   

XIX - os proventos de aposentadoria e as pensões por morte 

serão revistos nas seguintes conformidades:  

a) para os benefícios concedidos anteriormente à Emenda 

Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, e os deferidos 
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com fundamento nos arts. 3º e 6° da mesma Emenda e no art. 3° 

da Emenda Constitucional n° 47, de 05 de julho de 2005: na 

mesma proporção e na mesma data, sempre que se modicar a 

remuneração dos servidores em atividade, sendo também esten-

didos aos aposentados e aos pensionistas paritários quaisquer 

benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servido-

res em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 

ou reclassicação do cargo ou função em que se deu a aposenta-

doria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, 

observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal;  

b) para os benefícios, não alcançados pela paridade, na forma 

da alínea “a” deste inciso: revisão anual para preservar-lhes, em 

caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabeleci-

dos no art. 40 desta lei;   

XX - qualquer modicação na remuneração dos servidores em 

atividade, bem como nos planos de carreiras respectivos, para 

sua ecácia, deverá ser precedida de estudo atuarial para a 

necessária compatibilização das modicações com os respecti-

vos planos de custeio;

XXI - registro e controle das contas do fundo garantidor e pro-

visões de forma distinta e apartada da conta do Tesouro Munici-

pal;   

XXII - as contribuições previdenciárias dos órgãos públicos 

municipais não poderão ser inferiores ao valor da contribuição do 

servidor, nem superiores ao dobro desta contribuição; 

XXIII - vedação à aplicação de recursos e ativos constituídos 

em títulos públicos, exceto em títulos do Governo Federal.  
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CAPÍTULO II 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS  DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU 

Art. 5º - O Instituto de Previdência Social do Município de Dom 

Eliseu - IPSEMDE, criado pela Lei nº 334, de 29 de abril de 2010, 

como pessoa jurídica de natureza autárquica, dotada de autono-

mia administrativa, patrimonial e nanceira, por prazo indetermi-

nado, com sede e foro no Município de Dom Eliseu, ca mantido 

como entidade gestora do regime próprio de previdência social 

dos servidores municipais, autarquia sob regime especial, por 

prazo indeterminado, com sede e foro no Município de Dom Eli-

seu.  

§1º O IPSEMDE observará os objetivos, nalidades e atribui-

ções previstas nesta lei, funcionando conforme os termos da 

Constituição Federal e das leis federais que dispõem sobre nor-

mas de previdência social, dando suporte às seguintes nalida-

des:   
I - a administração, o gerenciamento e a operacionalização do 

sistema; 

II - a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios aos 

servidores pelo regime; 

III a arrecadação e cobrança dos recursos e contribuições 

necessários ao custeio do regime, captando e formando patrimô-

nio de ativos nanceiros de coparticipação; 

IV - a gestão do fundo e recursos arrecadados, visando ao 

incremento e a elevação das reservas técnicas; e  

V - a manutenção permanente do cadastro individualizado 

dos servidores públicos ativos e inativos e seus respectivos 
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dependentes, e dos pensionistas.   

§2º Na consecução de suas nalidades o IPSEMDE atuará 

com independência e imparcialidade, visando ao interesse públi-

co, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, 

publicidade, moralidade e eciência, bem assim as diretrizes e 

limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Naci-

onal para o regime;   
§3º O IPSEMDE tem a estrutura organizacional estabelecida 

no Título IV desta lei.   

§4º Para ns do disposto no inciso V do “caput” deste artigo, o 

IPSEMDE instituirá cha admissional previdenciária, com os 

dados necessários para identicação do servidor, na forma pre-

vista no § 1º do art. 20 desta Lei.   
 
Art. 6º - Fica vedado ao IPSEMDE o desempenho das seguin-

tes atividades:   

I - concessão de empréstimos de qualquer natureza à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inclusive ao 

Município de Dom Eliseu, a entidades da Administração Indireta e 

aos servidores públicos ativos e inativos, e aos pensionistas; 

II - celebrar convênios ou consórcios com outros Estados ou 

Municípios com o objetivo de pagamento de benefícios; 
III - aplicar recursos em títulos públicos, com exceção de títu-

los do Governo Federal; 

IV - atuação nas demais áreas da seguridade social ou qual-

quer outra área não pertinente a sua precípua nalidade; 

V - atuar como instituição nanceira, bem como prestar ança, 

aval ou obrigar-se, em favor de terceiros, por qualquer outra for-

ma.  
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Art. 7º - No desempenho de suas competências, o IPSEMDE 

deverá:  

I - estabelecer os instrumentos para execução, controle e 

supervisão de suas atividades, nas áreas previdenciária, admi-

nistrativa, técnica, atuarial e econômico-nanceira, observada a 

legislação federal; 

II - xar as metas a serem atingidas pelo IPSEMDE e pelo 

RPPS: critérios objetivos de avaliação de seu desempenho, medi-

ante a utilização de indicadores de qualidade e produtividade, 

bem como de aferição de sua eciência e de observância aos 

demais princípios constitucionais norteadores da Administração 

Pública; 

III - estabelecer, de modo objetivo, as responsabilidades pela 

execução e pelos prazos dos planos, programas, projetos, ativi-

dades e serviços a seu cargo;  

IV -  estabelecer parâmetros para a contratação, gestão e dis-

pensa de seu pessoal, de forma a assegurar a preservação dos 

mais elevados e rigorosos padrões técnicos de seus planos, pro-

gramas, projetos, atividaeral, estadual e municipal pertinente.des 

e serviços;  

V - cumprir e fazer cumprir as obrigações previstas nesta lei e 

na legislação federal, estadual e municipal pertinente.
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CAPÍTULO III  
DOS BENEFICIÁRIOS  

Seção I  
Da Classicação  

Art. 8° - São beneciários do IPSEMDE os servidores e seus 

dependentes.   
 

Seção II 

Dos Servidores

Art. 9° - São servidores obrigatórios do IPSEMDE:   

I - os servidores municipais efetivos dos Poderes Legislativo e 

Executivo, inclusive de suas autarquias e fundações públicas; 

II - os inativos e os pensionistas dos Poderes Legislativo e Exe-

cutivo, inclusive de suas autarquias e fundações públicas.   

§1º - Os servidores abrangidos pelo art. 11 da Emenda Consti-

tucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenham reingres-

sado no serviço público municipal até 16 de dezembro de 1998, 

por concurso público de provas ou de provas e títulos e pelas 

demais formas previstas na Constituição Federal, são considera-

dos servidores obrigatórios, observada a vedação para aquisição 

de nova aposentadoria em qualquer de suas modalidades ou con-

cessão de pensão decorrente da morte do servidor.   

§2º Ocorrendo o desligamento do servidor em decorrência do 

disposto no §1º deste artigo, ca vedada a devolução das contri-

buições previdenciárias vertidas ao regime.   
 
Art. 10 - Para os servidores obrigatórios do RPPS será obser-

vado o seguinte:   
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I - em regime de acúmulo lícito remunerado de cargos, o servi-

dor será servidor obrigatório em relação a cada um dos cargos 

ocupados;   

II - o servidor aposentado que vier a exercer mandato eletivo 

federal, estadual, distrital ou municipal, liar-se-á ao Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS, na condição de exercente 

de mandato eletivo;   

III - o servidor público municipal efetivo exercente de mandato 

eletivo municipal, estadual, distrital ou federal, é servidor obriga-

tório do RPPS observado as seguintes condições:   

a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distri-

tal, cará afastado do seu cargo efetivo; 

b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado de seu 

cargo efetivo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração no 

cargo efetivo ou pelo subsídio do cargo eletivo, observado o dis-

posto no art. 93 desta Lei; 

c) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilida-

de de horários, exercerá os dois cargos e perceberá a remunera-

ção no cargo efetivo, sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo, e, 

não havendo compatibilidade, será aplicada a norma da alínea 

“b” deste inciso;   

d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício 

de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para 

todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;  

e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afasta-

mento, os valores serão determinados como se no exercício esti-

vesse.   
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Art. 11 - São servidores não-contribuintes do RPPS, os 

dependentes dos servidores contribuintes.   
 

Art. 12 - São excluídos da categoria de servidores do RPPS e 

sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS:   

I - o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comis-

são declarado em lei de livre nomeação e exoneração;   
II - o servidor ocupante de função ou emprego temporário;   
III - o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, salvo se servi-

dores efetivos.   

§1º - A submissão dos servidores de que trata o inciso I do “ca-

put” deste artigo, ao RGPS, não implica a alteração do regime 

jurídico funcional a que se encontram sujeitos, nos termos da 

legislação municipal.   

§2º - A aposentadoria do servidor, titular do cargo em comis-

são, junto ao RGPS, gera vacância do respectivo cargo, cessan-

do os efeitos das vantagens pecuniárias relativas a esse cargo, 

caso venha a ser nomeado novamente para provimento de cargo 

em comissão.   
 
Art. 13 - Permanecerá vinculado ao RPPS o servidor público 

municipal efetivo:   

I - cedido para prestação de serviços junto a órgão ou ente 

público dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

de Municípios, inclusive de Dom Eliseu, respectivas autarquias e 

fundações públicas, ainda que os respectivos regimes previden-

ciários permitam sua liação em tal condição;   

II - cedido para prestação de serviços junto à empresa pública 

ou sociedade de economia mista da Administração indireta da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusi-

ve de Dom Eliseu;   
III - afastado ou licenciado com prejuízo da remuneração no 

cargo efetivo:   
a) para tratar de assuntos particulares;   
b) para o serviço militar;   
c) recolhimento na prisão, até a decisão condenatória transi-

tada em julgado;  
d) em razão de qualquer outra licença ou afastamento sem 

remuneração;   

IV - durante o exercício de cargo em comissão ou função grati-

cada no serviço público do Município de Dom Eliseu, declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração, por nomeação ou desig-

nação, inclusive para substituição;   
V - para o desempenho de mandato classista ou de mandato 

em Conselho Tutelar;   

VI - para exercício de atividade política, na forma da lei;   

VII por motivo de doença em pessoa de família;   
 

Seção III  
Dos Dependentes  

Art. 14 - São beneciários do RPPS, na condição de depen-

dentes do servidor contribuinte:  

I -  o cônjuge, a companheira, o companheiro e o lho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deciência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; 

II - os pais, desde que não tenham meios próprios de subsis-

tência e dependam economicamente do servidor permanente-
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mente;   

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 

21 (Vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deciência intelec-

tual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, 

assim declarado judicialmente;   

§1º - A dependência econômica dos beneciários indicados no 

inciso I do caput deste artigo é presumida e a dos demais deverá 

ser permanente e comprovada na forma do § 1º do art. 23 desta 

Lei, adotados os procedimentos de pesquisa social e outros que 

se zerem necessários para comprovação da referida dependên-

cia econômica.   

§2º - A existência de dependentes indicados no inciso I do “ca-

put” deste artigo exclui do direito aos benefícios previdenciários 

os indicados nos incisos II e III, nessa ordem, e será vericada 

exclusivamente na data do óbito do servidor, não sendo conside-

rada a incapacidade, invalidez ou alterações de condições dos 

dependentes, supervenientes à morte do servidor.   

§3°- Equiparam-se aos lhos, nas condições do inciso I do 

“caput” deste artigo, mediante declaração escrita do servidor e 

desde que comprovada a dependência econômica, os enteados 

não beneciários de outro regime previdenciário, bem como o 

menor que esteja sob sua tutela e que não possua bens sucien-

tes para o próprio sustento e educação.   

§4º - Os dependentes discriminados no inciso I do “caput” 

deste artigo concorrem entre si em igualdade de condições para 

a percepção do benefício da pensão, observado o disposto no 

§1º do art. 56 desta Lei.   

§5º - O servidor não poderá designar beneciários em condi-
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ção distinta das enumeradas neste artigo, ainda que integrem a 

sua família.   
 

Art. 15 - Considera-se companheiro ou companheira a pes-

soa que, sem ser casada, mantém união estável com o servidor 

na forma da lei civil, incluídas as uniões homoafetivas.   
 

Art. 16 - Não tem direito à percepção dos benefícios previden-

ciários o cônjuge separado judicialmente ou divorciado, o separa-

do de fato ou a(o) ex- companheiro(a), se nda a união estável, e 

o cônjuge ou o(a) companheiro(a), que abandonou o lar há mais 

de 06 (seis) meses, exceto se comprovada decisão judicial xan-

do pensão alimentícia para seu sustento ou se, comprovadamen-

te, demonstrar que recebia auxílio permanente para sua subsis-

tência.   
 

Art. 17 - Para efeitos desta lei, a comprovação da invalidez ou 

incapacidade de beneciário será feita mediante perícia médica 

designada pelo IPSEMDE e será periodicamente renovada, a 

critério do Instituto.   

Parágrafo único - Observado o disposto no “caput” deste arti-

go, a invalidez ou incapacidade deverá ter ocorrido enquanto o 

lho ou o irmão forem menores de idade.  

Seção IV  
Da Filiação e da Inscrição  

Subseção I  
Da Filiação  

Art. 18 - Filiação é o vínculo que se estabelece entre os servi-

dor e o IPSEMDE, do qual decorrem direitos e obrigações.   
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§1º - A liação opera-se automática e obrigatoriamente no 

momento da investidura em cargo de provimento efetivo dos qua-

dros de pessoal dos Poderes Legislativo e Executivo, incluídas 

suas autarquias e fundações públicas, considerada, para esse 

m, a data do início do exercício.  
§2º - A liação dos dependentes decorre do ato de liação do 

servidor.   
 

Subseção II  
Da Inscrição  

Art. 19 - Considera-se inscrição o ato administrativo por meio 

do qual o servidor e os dependentes são cadastrados no 

IPSEMDE.   

§1º - Incumbe ao servidor a inscrição de seus dependentes, 

que poderão promovê-la, caso ele venha a falecer sem tê-la efe-

tuado;   

§2º - A inscrição, por si só, não gera efeitos para os ns previs-

tos nesta Lei, e sendo efetuada em decorrência de ato ilícito, será 

anulada na forma da Lei.  Subseção III  
 

Subseção II  
Da Inscrição do Servidor  

Art. 20 - A inscrição do servidor será procedida compulsoria-

mente pelo órgão ao qual está vinculado, mediante o envio da 

cha cadastral padronizada do IPSEMDE, devidamente acompa-

nhada de cópia da documentação apresentada no processo de 

admissão do servidor.  

§1º - A cha cadastral é documento de preenchimento obriga-

tório no momento da posse do servidor no cargo efetivo, da qual 

constarão, entre outros, seus dados pessoais, inclusive quanto à 
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sua saúde, e informações de seus dependentes, situação de acu-

mulação de cargos, empregos e funções ou proventos em outro 

regime previdenciário, bem como informações sobre o tempo de 

contribuição anterior a outros regimes previdenciários.   

§2º - O IPSEMDE poderá, a qualquer momento, solicitar a 

comprovação dos dados lançados na cha cadastral.   
§3º - É de responsabilidade do servidor a atualização de seus 

dados junto ao IPSEMDE.   
 

Art. 21 - Ao servidor afastado com prejuízo de remuneração, 

aplica-se o disposto no art. 93 a 97 desta Lei.   
 

Subseção IV  
Da Inscrição de Dependente  

Art. 22 - Incumbe ao servidor a inscrição de seus dependen-

tes, devendo ser realizada no ato de sua inscrição no IPSEMDE, 

quando possível.  

§1º - O servidor é responsável, civil e criminalmente, pela ins-

crição de dependentes realizada com base em documentos e 

informações por ele fornecidos.   

§2º - É de responsabilidade do servidor a atualização dos 

dados de seus dependentes junto ao IPSEMDE.   
 

Art. 23 - A inscrição do dependente será feita no IPSEMDE, 

mediante requerimento instruído com a documentação necessá-

ria à qualicação individual comprovando-se o vínculo jurídico e 

econômico, nas seguintes conformidades:   
I - para os dependentes preferenciais:   
a) cônjuge e lhos: certidões de casamento e de nascimento;  

b) companheira ou companheiro: documento de identidade e 
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certidão de casamento com averbação da separação judicial ou 

divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido 

casados, ou de óbito, se for o caso;  

c) equiparado a lho: certidão judicial de tutela e, em se tratan-

do de enteado, certidão de casamento do servidor e de nasci-

mento do dependente, observado o disposto no § 3º do art. 14 

desta lei;  

d) relação homoafetiva: contrato ou acordo registrado em Car-

tório Público de Registro de Títulos e Documentos.   

II - para os pais: certidão de nascimento do servidor e docu-

mentos de identidade dos mesmos;  
III - para irmão: certidão de nascimento e documento de identi-

dade do mesmo.   

§1º - Para comprovação do vínculo e da dependência econô-

mica, conforme o caso, podem ser apresentados os seguintes 

documentos, observado o disposto nos §5º e §6º deste artigo:   
I - certidão de nascimento de lho havido em comum;  
II - certidão de casamento religioso;   

III - declaração do Imposto de renda do servidor, em que cons-

te o interessado como seu dependente;   
IV - disposições testamentárias;  

V - anotação constante na cha funcional do servidor, feita 

pelo Órgão competente;   

VI - declaração especial feita perante tabelião;   
VII - prova de mesmo domicílio;  

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de 

sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;   
IX - procuração ou ança reciprocamente outorgada;   
X - conta bancária conjunta;   
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XI - registro em Associação de qualquer natureza, onde cons-

te o interessado como dependente do servidor;   

XII - apólice de seguro da qual conste o servidor como institui-

dor do seguro e a pessoa interessada como seu dependente;  

XIII - cha de tratamento em Instituição de assistência médica, 

da qual conste o servidor como responsável;   

XIV - escritura de compra e venda de imóvel pelo participante 

em nome de dependente;  

XV - declaração de não emancipação do dependente menor 

de vinte e um anos;   

XVI - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a 

comprovar.  

§2º - Fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão 

de dependente deve ser comunicado ao IPSEMDE, com as pro-

vas cabíveis.   

§3º - O participante casado só poderá realizar a inscrição de 

companheira mediante decisão judicial por justicação de concu-

binato.   

§4º - Somente será exigida a certidão judicial de adoção quan-

do esta for anterior a 14 de outubro de 1990, data da vigência da 

Lei nº 8.069, de 1990.   

§5º - Para a comprovação do vínculo de companheira ou com-

panheiro, os documentos enumerados nos incisos III, IV, V, e VI 

do §1º, deste artigo, constituem, por si só, prova bastante e suci-

ente, devendo os demais serem considerados em conjunto de, 

no mínimo três, corroborados, quando necessário, mediante jus-

ticação administrativa.  

§6º - No caso de pais, irmãos, enteado e tutelado, a prova de 
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dependência econômica será feita por declaração do servidor 

rmada perante o IPSEMDE, acompanhado de um dos docu-

mentos referidos nos incisos III, V, VI e XII do §1º, deste artigo, 

que constituem, por si só, prova bastante e suciente, devendo 

os documentos referidos nos incisos IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII XIV 

e XV a serem considerados em conjunto de no mínimo três, corro-

borados, quando necessário, por justicação administrativa ou 

parecer sócio-econômico do Departamento de Benefícios do 

IPSEMDE.   

§7º - No caso de dependente inválido, para ns de inscrição e 

concessão de benefício, a invalidez será comprovada mediante 

laudo médico fornecido pela Perícia Médica do IPSEMDE.   

§8º - Deverá ser apresentada declaração de não emancipa-

ção, pelo servidor, no ato de inscrição de dependente menor de 

21 (vinte um) anos referido no art. 14, incisos I e III.   

§9º - Para inscrição dos pais ou irmãos, o servidor deverá com-

provar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante 

declaração rmada perante o IPSEMDE.   

§10 - Os dependentes excluídos de tal condição em razão de 

lei têm suas inscrições tornadas nulas de pleno direito.   
 

Art. 24 - Ocorrendo falecimento do servidor, sem que tenha 

sido feita a inscrição do dependente, cabe a este promovê-la, 

observados os seguintes critérios:   

I - companheiro ou companheira: pela comprovação do víncu-

lo, na forma prevista no §5º do art. 23 desta lei;   

II - pais: pela comprovação de dependência econômica, na 

forma prevista no § 6º do art. 23 desta lei;   
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III - irmãos: pela comprovação de dependência econômica, na 

forma prevista no §6º do art. 23 desta lei e declaração de não 

emancipação. 

IV - equiparado a lho: pela comprovação de dependência 

econômica, prova de equiparação e declaração de que não tenha 

sido emancipado.   
 

Art. 25 - Para ns de concessão de benefícios, os pais ou 

irmãos deverão comprovar a inexistência de dependentes prefe-

renciais, mediante declaração rmada perante o IPSEMDE.

Seção V  
Do Recadastramento Anual  

Art. 26 - O IPSEMDE poderá convocar seus servidores a pres-

tarem esclarecimentos, promover o recadastramento, bem como 

solicitar documentos de natureza previdenciária.   

§1º - Haverá recadastramento anual dos servidores ativos e 

dos aposentados e pensionistas, sendo obrigatória, conforme o 

caso, a apresentação de termo de guarda, tutela, curatela ou pro-

curação, atualizado dentro do ano do recadastramento;   

§2º - Na hipótese do não-atendimento às convocações e ao 

recadastramento, o IPSEMDE ociará ao interessado que terá 

suspenso o pagamento do respectivo benefício previdenciário ou 

ter suspensa a remuneração, em se tratando de servidor ativo, 

até regularização da situação junto à Autarquia, inclusive com o 

restabelecimento do benefício ou da remuneração.   

§3º - O cancelamento da inscrição do cônjuge ou do(a) com-

panheiro(a) se processará mediante comprovação de separação 

20



judicial ou divórcio, certidão de anulação de casamento ou certi-

dão de óbito ou mediante declaração de término de união estável, 

registrada em cartório de títulos e documentos.   

§4º - O servidor ativo estará dispensado de suas atividades 

junto ao órgão patronal de origem no período do dia que estiver 

estipulado na convocação de recadastramento, vedada qualquer 

espécie de desconto em sua remuneração.   

§5º - Para os beneciários do auxílio-reclusão, deverá ser 

observado o disposto no art. 62 desta Lei.   
 

Seção VI  
Da Perda da Qualidade de Servidor e de Dependente  

Art. 27 - Perderá a qualidade de servidor o servidor que se des-

ligar do serviço público municipal por exoneração, demissão, cas-

sação de aposentadoria ou qualquer outra forma de desvincula-

ção do regime admitida em direito.   
§1º - O servidor que deixar de pertencer ao quadro de servido-

res estatutários dos Poderes 

Legislativo e Executivo, inclusive de suas autarquias e funda-

ções públicas, terá sua liação no RPPS, bem como sua inscri-

ção, automaticamente canceladas, perdendo o direito a todo e 

qualquer benefício previsto nesta lei.   

§2º - Não perderá a qualidade de servidor o servidor que se 

encontrar em gozo de benefício previdenciário ou de afastamen-

to e licenciamento legal, observado o disposto nos Arts. 13 e 93 a 

97, todos desta Lei.  
 
Art. 28 - A perda da qualidade de dependente ocorre:   
I  - para o cônjuge:   
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a) Pela separação judicial ou divórcio, com homologação ou 

decisão judicial transitada em julgado, enquanto não lhe for asse-

gurada a percepção de pensão alimentícia;  
b) Pela anulação do casamento com decisão judicial transita-

da em julgado; 
c) Pelo estabelecimento de união estável ou novo casamento;   

II - Para a companheira ou companheiro: pela cessação da 

união estável com o servidor ou segurada, enquanto não lhe for 

assegurada a prestação de alimentos;   

III - Para os lhos: pela emancipação ou ao completarem 21 

(vinte e um) anos de idade, salvo se total e permanentemente 

inválidos ou incapazes, quando menores;  

IV - Para o beneciário inválido: pela emancipação, exceto se 

decorrente de colação em grau cientíco em curso de ensino 

superior; 

V - para os dependentes em geral:   

a) Pela cessação da invalidez ou incapacidade, desde que 

comprovada mediante perícia médica designada pelo IPSEMDE; 
b) Pela cessação da dependência econômica daqueles que 

comprovaram essa condição;   
VI - pelo óbito;   
VII - Pela renúncia expressa; 

VIII - Pela exoneração ou demissão do servidor, bem como 

pela cassação de sua aposentadoria ou qualquer outra forma de 

sua desvinculação do regime, admitida em direito;  
IX - Pela prática de atos de indignidade ou deserdação, na 

forma da lei civil.  
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CAPÍTULO IV  
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  

Seção I  

Das Espécies de Benefícios 

Art. 29 - O RPPS assegura os seguintes benefícios:   
I  -  Quanto aos servidores:  
a) Aposentadoria por invalidez permanente;  
b) Aposentadoria compulsória;  
c) Aposentadoria voluntária, na conformidade das regras:   
1. Permanentes previstas na Constituição Federal; 

2. Transitórias estabelecidas nas Emendas Constitucionais nº 

41, de 19 de dezembro de 2003 e nº 47, de 5 de julho de 2005 e 

70, de 29 de março de 2012.   
d) Auxílio-doença;   
e) Salário-maternidade, inclusive por adoção;   
f) Salário-família.  
II - Quanto aos dependentes:   
a) Pensão por morte;   
b) Auxílio-reclusão.   

§1º - Aos aposentados, pensionistas e servidores ativos em 

fruição de benefício previdenciário, é assegurado o pagamento 

do abono anual, na forma do disposto no art. 63 desta lei. 

§2º - Os benefícios previstos neste artigo serão concedidos 

nos termos e condições denidas nesta lei, observadas, e no que 

couber e não for incompatível com as normas previstas no Esta-

tuto dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu.  

§3º - A instituição de outros benefícios ou a alteração dos já 

existentes só será feita na conformidade da autorização pela 

legislação federal pertinente, indicada sempre, na lei municipal, a 
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respectiva fonte de custeio, que deverá ser precedida de cálculos 

e avaliações atuariais.

Seção II  
Dos Benefícios dos Servidores Obrigatórios  

Subseção I  
Da aposentadoria por invalidez  

Art. 30 - A aposentadoria por invalidez permanente será devi-

da ao servidor que for considerado incapaz para o desempenho 

das atribuições do respectivo cargo efetivo.   

§1º - A aposentadoria por invalidez permanente só será con-

cedida após a caracterização da total e permanente invalidez e 

incapacidade, em perícia realizada pelo perito medico do 

IPSEMDE, podendo o servidor, às suas expensas, fazer-se acom-

panhar do médico de sua conança.   

§2º - A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de 

licença para tratamento de saúde, por período não inferior a 24 

(vinte e quatro) meses, salvo se, antes deste prazo, o IPSEMDE, 

através de laudo de junta médica por ele indicado concluir pela 

incapacidade denitiva para o serviço público.   

§3º - O lapso de tempo compreendido entre a data do término 

do auxílio-doença e a data da publicação do ato de aposentadoria 

será considerado como de prorrogação do auxíliodoença.   

§4º - Na hipótese de aposentadoria por doença de segrega-

ção compulsória, deverá ser apresentada ao IPSEMDE a noti-

cação da autoridade sanitária competente, contendo os elemen-

tos de identicação pessoal do servidor e os dados clínicos 

necessários, conforme as instruções especícas expedidas pela 
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perícia médica designada do IPSEMDE.   

§5º - A eventual doença ou lesão de que o servidor já era porta-

dor ao ingressar no serviço público municipal não lhe conferirá 

direito a aposentadoria por invalidez, salvo quando a progressão 

ou agravamento respectivo ocasionarem a incapacidade total e 

permanente do servidor no serviço público.  

§6º - Os proventos de aposentadoria por invalidez serão pro-

porcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma dos 

arts. 36 e 37 desta lei, exceto na hipótese do § 7º deste artigo.   

§7º - Os proventos de aposentadoria por invalidez decorren-

tes de acidente em serviço, moléstia prossional ou doença gra-

ve, contagiosa ou incurável, especicada no art. 31 desta lei, 

serão calculados, exclusivamente, com base nas disposições do 

art. 36, não se lhes aplicando a proporção estabelecida no art. 37.   

§8º - Os proventos de aposentadoria por invalidez serão rea-

justados na forma do art. 40 desta lei.   

§9º - Os proventos serão xados de acordo com os períodos 

de tempo de contribuição constantes dos registros do servidor, e 

só serão alterados mediante a apresentação das devidas certi-

dões de tempo (CTC), a partir dessa data, sem retroação de 

nenhuma ordem.   
 

Art. 31 - Para os efeitos desta lei, consideram-se graves, con-

tagiosas ou incuráveis as seguintes doenças:   
I - tuberculose ativa;  
II - alienação mental; 
III - esclerose múltipla; 
IV - neoplasia maligna; 
V - cegueira posterior ao ingresso no serviço público; 
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VI - hanseníase; 
VII - cardiopatia grave; 
VIII - doença de Parkinson; 
IX - paralisia irreversível e incapacitante; 
X - espondiloartrose anquilosante; 
XI - nefropatia grave; 

XII - estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante);

XIII - síndrome de imunodeciência adquirida – AIDS; 
XIV - contaminação por radiação; 
XV - hepatopatia; 

XVI - outras doenças contempladas na lei federal que discipli-

na o regime próprio dos servidores federais ou o RGPS, como 

ensejadoras de aposentadoria por invalidez.   
 

Art. 32 - Serão realizadas a cada 24 (vinte e quatro) meses ou 

a qualquer tempo por solicitação do IPSEMDE, revisões das con-

dições de saúde que geraram a incapacidade do servidor, cando 

o aposentado obrigado a se submeter a elas, sob pena de sus-

pensão do pagamento dos proventos de aposentadoria e deter-

minação de reversão ao serviço público. 

§1º - O IPSEMDE fará cessar a aposentadoria nas seguintes 

hipóteses:   

I - quando a perícia médica concluir pela recuperação da capa-

cidade laborativa do aposentado;  
II  - quando o aposentado voltar a exercer qualquer atividade 

laboral.   

§2º - Nas hipóteses previstas neste artigo, o IPSEMDE enca-

minhará a proposta de reversão na forma da legislação estatutá-

ria ao Executivo ou Legislativo, a quem incumbirá o restabeleci-
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mento do servidor em folha de pagamento, retroagindo o ato à 

data em que cessado o benefício previdenciário, sem prejuízo da 

responsabilização, na forma da lei penal, do aposentado que esti-

ver trabalhando.   

§3º - A aposentadoria não será cessada se o servidor contar 

com 70 (setenta) anos de idade ou mais.   

§4º - Na hipótese de solicitação do IPSEMDE, de laudos médi-

cos a serem apresentados pelos aposentados deverão estar atua-

lizados.   

§5º - O servidor ca obrigado a submeter-se regularmente aos 

exames, tratamentos de reabilitação indicados pelo perito médi-

co, exceto o tratamento cirúrgico, que será facultativo.  
 

Art. 33 - Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do 

cargo, que se relacione direta ou indiretamente com o desempe-

nho das respectivas as atribuições, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanen-

te ou temporária, da capacidade para o trabalho.   
§1º - 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; 
II  - o acidente sofrido pelo servidor no local e no horário do 

trabalho, em consequência de:   

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 

terceiro ou companheiro de serviço; 
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b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo 

de disputa relacionada ao serviço; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de ter-

ceiro ou de companheiro de serviço; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; 

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos 

ou decorrentes de força maior;   

III - a doença proveniente de contaminação acidental do servi-

dor no exercício do cargo; 

IV o acidente sofrido pelo servidor ainda que fora do local e 

horário de serviço:   
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacio-

nado ao cargo; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município 

para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço, inclusive para estudo nanciado pelo 

Município dentro de seus planos de capacitação, independente-

mente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de pro-

priedade do servidor; 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive 

veículo de propriedade do servidor.  

§2º - Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por 

ocasião da satisfação de outras necessidades siológicas, no 

local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no 

exercício do cargo.   
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Subseção II  
Da aposentadoria compulsória  

Art. 34 - O servidor será automaticamente aposentado ao com-

pletar 75 (setenta e cinco) anos de idade, com proventos propor-

cionais ao tempo de contribuição.   

§1º - A aposentadoria terá vigência a partir do dia imediato 

àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência 

no serviço independentemente da publicação do ato de conces-

são.   

§2º - Os proventos serão xados de acordo com os períodos 

de tempo de contribuição constantes dos registros do servidor e 

só serão alterados mediante a apresentação das devidas certi-

dões de tempo (CTC), a partir dessa data, sem retroação de 

nenhuma ordem.   

§3 º - Os proventos de aposentadoria compulsória serão cal-

culados na forma dos arts. 36 e 37 desta lei e reajustados de acor-

do com o disposto no art. 40 desta.   
 

Subseção III  
Da aposentadoria voluntária – regras permanentes  

Art. 35 - A aposentadoria voluntária será devida ao servidor 

que tenha cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo 

exercício no serviço público e 05 (cinco) anos no cargo efetivo, 

observadas as seguintes condições:   

I - 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contri-

buição, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 

(trinta) de contribuição, se mulher, com proventos calculados na 
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forma do art. 36 desta lei; 

II  - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (ses-

senta) anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição calculado na forma dos arts. 36 e 37 desta 

lei.  

§1º - o professor, servidor público, que comprove exclusiva-

mente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio na forma do 

disposto no inciso VII do art. 44 desta lei, terá direito à aposenta-

doria a que se refere o inciso I deste artigo, a partir de 55 (cin-

quenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, 

se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) 

anos de contribuição, se mulher, sem prejuízo do cumprimento 

dos demais requisitos previstos no “caput” deste artigo.   

§2º - aplica-se o disposto no §1º aos professores que exercem 

ou vierem a exercer funções de direção, coordenação e assesso-

ramento pedagógico exclusivamente nos estabelecimentos esco-

lares, na forma do disposto na Lei federal nº 11.301, de 10 de 

maio de 2006.   

§3º - Não se aplica o disposto no §1º deste artigo aos titulares 

de cargo efetivo de especialistas de educação.   

§4º - O servidor com vínculo no serviço público e que tiver 

ingressado a menos de 5 (cinco) anos no cargo em que pretende 

aposentar-se, terá de cumprir o tempo mínimo exigido no caput 

deste artigo ou então terá de requerer sua aposentadoria em 

outro cargo a que tenha ocupado anteriormente há pelo menos 

05 (cinco) anos.   

§5º - Os proventos de aposentadoria voluntária de que trata 
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este artigo serão reajustados na forma do art. 40 desta lei.  

§6º - O servidor que tenha implementado os requisitos para 

obtenção da aposentadoria prevista no inciso I do caput deste 

artigo e nos §§1º e 2º deste artigo, inclusive as condições estabe-

lecidas no “caput” e que opte por permanecer em atividade, fará 

jus ao abono de permanência na forma e condições previstas no 

art. 141 desta Lei.   
 

Subseção IV  
Do cálculo dos proventos  

Art. 36 - No cálculo dos proventos de aposentadoria por invali-

dez, compulsória e voluntária previstas nos arts. 30, 33, 34 e 35 

desta lei, por ocasião da sua concessão, será considerada a 

média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas 

como base para as contribuições do servidor aos regimes de pre-

vidência, próprio ou geral, a que esteve vinculado, corresponden-

te a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde 

a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, 

se posterior àquela competência. 

§1º - As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial 

dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de 

acordo com a variação integral do índice xado para a atualiza-

ção dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos 

benefícios do RGPS. 

 §2º - 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 o regime.   

§3º - Os valores das remunerações a serem consideradas no 
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cálculo de que trata o “caput” deste artigo, serão comprovados 

mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gesto-

ras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vincu-

lado, ou por outro documento público, na forma em que dispuser 

o regulamento.   

§4º - As remunerações consideradas no cálculo da aposenta-

doria, atualizadas na forma do §1º deste artigo, não poderão ser:   
I - inferiores ao valor do salário mínimo; 

II  - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição 

quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS.   

§5º - O valor dos proventos calculados na forma deste artigo, 

não poderá ser inferior ao salário mínimo, nem exceder a remu-

neração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposenta-

doria.   

§6º - Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no período 

contributivo do servidor por ausência de vinculação a regime pre-

videnciário, esse período será desprezado no cálculo de que 

trata este artigo.   

§7º - Na hipótese de revisão de cálculo, deverão ser observa-

das as disposições contidas nos arts. 81 e 82 desta lei.   
 

Art. 37 - Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporci-

onais ao tempo de contribuição previsto nos arts. 30, §6º, 34 e 35, 

inciso II, desta lei, será utilizada fração cujo numerador será o 

total desse tempo e o denominador o tempo necessário à respec-

tiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, corres-

pondendo a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 

30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.   
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§1º - No cálculo dos proventos de que trata este artigo, o valor 

apurado na forma do art. 36 desta lei, será previamente confron-

tado com a remuneração no cargo efetivo, aplicando-se a fração 

de que trata o “caput” deste artigo sobre este último quando ele 

for menor que a média obtida.   

§2º - Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto 

neste artigo serão considerados em número de dias.  

§3º - O valor dos proventos calculados na forma deste artigo 

não poderá ser inferior ao salário mínimo.   

§4º - No caso de aposentadoria por invalidez com proventos 

proporcionais, a xação dos proventos observará, pelo menos, 

70% (setenta por cento) do valor da remuneração no cargo efeti-

vo, assegurado, em qualquer hipótese, o valor do salário mínimo.   
 

Art. 38 - Para os efeitos do cálculo de que tratam os arts. 36 e 

37 desta lei considera-se remuneração no cargo efetivo, em que 

se dará a aposentadoria, o valor constituído pelo vencimento 

base do cargo efetivo, acrescido das vantagens que a ele se 

incorporaram, bem como das parcelas que se tornaram perma-

nentes na forma da lei e dos adicionais de caráter individual e das 

vantagens pessoais permanentes.   

Parágrafo único - Não se incluem como vantagens pecuniári-

as permanentes as graticações por serviços extraordinários.   
 

Art. 39 - Os proventos serão xados de acordo com os perío-

dos de tempo de contribuição constantes dos registros do servi-

dor e só serão alterados mediante a apresentação das devidas 

certidões de tempo (CTC), cujo pedido, comprovadamente, junto 
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à entidade emitente, foi requerido anteriormente à aposentado-

ria, e surtirão efeito ex nunc, sem retroação de nenhuma ordem.   

Parágrafo único - No caso de aposentadoria por invalidez ou 

compulsória, poderão ser aceitas certidões de tempo (CTC), rela-

tivas a períodos anteriores ao ingresso do servidor no serviço 

público, mas emitidas posteriormente à aposentadoria, indepen-

dente da data em que foram requeridas junto às entidades emi-

tentes.

Subseção V  
Dos Reajustes dos Benefícios  

Art. 40 - É assegurado o reajustamento das aposentadorias 

concedidas na forma dos arts. 30, 33, 34 e 35 desta lei para pre-

servar-lhes, em caráter permanente, o valor real, o que será feito 

anualmente, na data-base do reajuste em maio, pelo Índice Naci-

onal De Preços Ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de 

Geograa e Estatística – IBGE.  

§1º - Fica vedada a concessão de qualquer outra vantagem às 

aposentadorias concedidas na forma dos arts. 30, 33, 34 e 35 

desta lei, com recursos previdenciários, inclusive abono salarial 

ou outras graticações ou benefícios pecuniários.  

§2º - O disposto neste artigo não se aplica aos beneciados 

pela garantia de paridade de que trata o art. 140 desta Lei.   

§3º - O índice a que se refere o “caput” deste artigo correspon-

derá ao apurado nos doze meses imediatamente anteriores ao 

de sua aplicação.   

§4º - Para os benefícios concedidos durante o período de apu-

ração a que se refere o §3º deste artigo, o índice apurado será 

proporcionalizado em relação ao período compreendido entre o 
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mês da concessão do benefício e o anterior ao de vigência do rea-

justamento.   
 

Subseção VI  
Das disposições gerais sobre aposentadoria  

Art. 41 - Ressalvado o disposto no §1º do art. 34 desta lei, a 

aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respecti-

vo ato.   
 

Art. 42 - Para efeito de aposentadoria, a contagem do tempo 

de serviço ou de contribuição observará as seguintes condições:   

I - será computado como tempo de serviço público o prestado 

aos entes federativos, bem assim aos entes da Administração 

indireta federal, estadual, distrital e municipal; 

II - o tempo de serviço considerado pela legislação vigente 

para efeito de aposentadoria, cumprido até a lei que discipline a 

matéria, será contado como tempo de contribuição; 

III - será computado, integralmente, o tempo de contribuição 

no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, presta-

do sob a égide de qualquer regime jurídico de trabalho, bem 

como o tempo de contribuição junto ao RGPS; 

IV - o tempo de serviço ou de contribuição extramunicipal, só 

será computado, desde que certicado pelo órgão competente, 

na forma da lei, e devidamente averbado, vedado seu aproveita-

mento para concessão de benefício pecuniário, de qualquer 

ordem, com efeitos retroativos; 

V - não será computado tempo de serviço ou de contribuição já 

utilizado para outro benefício previdenciário; 

VI - não será computado tempo de serviço ou de contribuição 
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concomitante a outro computável em outro regime, e, no caso de 

acumulação lícita, também no mesmo regime; 

VII - não será permitida a contagem em dobro de tempo de 

serviço ou de contribuição; 

VIII - no caso de acumulação lícita, o tempo de contribuição 

referente a cada cargo será computado isoladamente, não sendo 

permitida a contagem do tempo anterior a que se refere o inciso II 

deste artigo para mais de um benefício; 

IX - o tempo de afastamento ou de licenciamento temporário 

do cargo efetivo nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do 

art. 13 desta lei somente será computado como tempo de contri-

buição, mediante o recolhimento mensal das contribuições previ-

denciárias; 

X - o tempo de afastamento do cargo efetivo, nas hipóteses do 

art. 13, III, “a”, “c” e “d” não será computado como tempo de carre-

ira e tempo cargo efetivo, observado o disposto no inciso IV do 

art. 44 desta Lei; 

XI - o tempo de afastamento ou de licenciamento temporário 

do cargo efetivo de professor, inclusive para cumprimento de 

mandato classista ou para conselho tutelar, não será computado 

como função do magistério, exceto se para o exercício das fun-

ções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico 

na unidade escolar; 

XII - o tempo de afastamento para cumprimento de serviço 

militar obrigatório será contado para efeito de aposentadoria; 

XIII - não será computado o tempo em que o servidor perma-

neceu aposentado, em qualquer hipótese de reversão ou de 

retorno ao serviço público efetuado na forma da lei.
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§1º - As aposentadorias concedidas com base na contagem 

de tempo de contribuição deverão evidenciar o tempo de contri-

buição na atividade privada, e de contribuição na condição de 

servidor público titular de cargo efetivo, conforme o caso, para 

ns de compensação nanceira, na forma da lei federal especí-

ca.  

§2º - Para ns de enquadramento nas regras provisórias de 

aposentadoria, previstas nas EC 20, de 1998, EC 41, de 2003, e 

EC 47, de 2005, será considerado como tempo de serviço público 

exclusivamente o prestado na Administração Pública Direta, 

autarquias e fundações públicas ou nos órgãos constitucionais, 

na condição de servidor titular de cargo efetivo, desde que sem 

solução de continuidade em relação ao cargo efetivo titularizado 

em qualquer dos entes ou órgãos do Município de Dom Eliseu.   
 

Art. 43 - Para efeito de aposentadoria é assegurada a conta-

gem recíproca do tempo de contribuição na Administração Públi-

ca e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os 

diversos regimes de previdência social se compensarão nancei-

ramente, segundo critérios estabelecidos na legislação federal 

pertinente.   

§1º - A contagem de tempo do servidor abrangido por esta lei, 

em regime de atividade especial ou de risco, somente será feita 

mediante autorização e nos termos da legislação federal perti-

nente, observadas as disposições legais relativas à compensa-

ção previdenciária entre os regimes de previdência social.   

§2º - A contagem de tempo em atividade rural só será feita 

mediante a comprovação do recolhimento da contribuição previ-
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denciária e devidamente certicado pelo regime de previdência 

geral.   
 

Art. 44 - Para ns de concessão de aposentadoria, na conta-

gem de tempo, serão observadas as seguintes condições:   
I - o tempo de efetivo exercício no serviço público será apura-

do de acordo previsto nesta 
Lei; 

II - o tempo no cargo deverá ser cumprido no cargo efetivo do 

qual o servidor seja titular na data imediatamente anterior à da 

concessão da aposentadoria; 

III - o tempo na carreira, na hipótese de o cargo em que se der 

a aposentadoria não estar inserido em plano de carreira, deverá 

ser cumprido no último cargo efetivo; 

IV - não será considerado como tempo de efetivo exercício no 

serviço público, o tempo em que o servidor estiver afastado ou 

licenciado, ainda que tenha recolhido as contribuições devidas 

ao IPSEMDE, exceto se comprovado o exercício em cargo, 

emprego ou função na Administração Pública Direta ou Indireta 

de qualquer nível de governo; 

V - será considerado como tempo no cargo efetivo, tempo de 

carreira e tempo de efetivo exercício no serviço público, o período 

em que o servidor estiver afastado para:  
a)  exercício de mandato eletivo; 

b) cedido a ente ou órgão público, do mesmo ou de outro ente 

federativo, com ou sem ônus para o cessionário; 
c) para desempenho de mandato classista ou mandato de 

Conselho Tutelar; 
d) para exercício de cargo em comissão na Administração 
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Pública Municipal Direta ou 
Indireta; 
e) para exercício de atividade política;   

VI - na apuração do tempo no cargo efetivo, serão observadas 

as alterações de denominação determinadas pela legislação 

municipal, inclusive as produzidas por reclassicação ou reestru-

turação dos cargos e carreiras; 

VII - são consideradas funções de magistério as exercidas por 

professores no desempenho de atividades educativas, quando 

em estabelecimento de educação básica, formada pela educa-

ção infantil e ensino fundamental e médio, em seus diversos níve-

is e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de 

direção de unidade escolar e as de coordenação e assessora-

mento pedagógico, prestadas nestes estabelecimentos, confor-

me critérios e denições estabelecidos em regulamento; 

VIII - não será considerado como tempo de efetivo exercício 

no serviço público, tempo de carreira e de cargo, o tempo em que 

o servidor estiver em fruição de auxílio-doença, após o limite de 

24 (vinte e quatro) meses.   

§1º - é vedada a averbação de tempo de contribuição e de ser-

viço ao RGPS ou de outros regimes próprios de previdência, para 

efeito de aposentadoria, relativo a períodos concomitantes aos 

afastamentos previstos no art. 13 desta lei.   

§2º - ca vedada a contagem de tempo de serviço em ativida-

de privada, comprovada somente por justicação administrativa 

ou judicial.   

§3º - Não será concedida, para ns de obtenção de benefícios 

em outros regimes previdenciários, certidão de tempo de serviço 
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ou de contribuição, do período de tempo que está sendo utilizado 

na relação jurídica estatutária do servidor.  

§4º - Aos servidores estatutários que utilizaram ou venham a 

utilizar parte do respectivo tempo de contribuição anterior à 

implantação do regime estatutário, para obter aposentadoria pelo 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS, não será concedi-

da aposentadoria pelo regime previsto por esta Lei, sendo os res-

pectivos cargos declarados vagos.   

§5º - É vedada a contagem de tempo de contribuição na forma 

do disposto no inciso VII do caput deste artigo, aos titulares de 

cargos efetivos de especialistas da educação.   

§6º - A expedição de certidões de tempo de serviço ou de com-

provação deverá observar a legislação federal competente.   
 

Art. 45 - É vedada a acumulação de proventos de aposenta-

doria com a remuneração de cargo, função ou emprego público, 

ressalvadas as hipóteses de acumulação de cargos previstas na 

Constituição Federal, bem como a acumulação de proventos 

com remuneração decorrente de cargos em comissão e de car-

gos eletivos.   

§1º - Os servidores contribuintes que tenham reingressado no 

serviço público municipal até 16 de dezembro de 1998, por con-

curso público de provas ou de provas e títulos e pelas demais for-

mas previstas na Constituição Federal, poderão acumular pro-

ventos com remuneração, sendo-lhes proibida, porém, a percep-

ção de mais de uma aposentadoria pelo IPSEMDE decorrente 

dessa acumulação, consoante estabelece o art. 11 da Emenda-

Constitucional n° 20, de 1998.   
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§2º - Na ocorrência da hipótese prevista no § 1º deste artigo, o 

servidor deverá optar pela situação mais vantajosa.   

 
Subseção VII  

Do auxílio-doença  

Art. 46 - O auxílio-doença será concedido ao servidor incapa-

citado para o trabalho por prazo superior a quinze dias consecuti-

vos, inclusive em decorrência de acidente de trabalho.   
§1º - O auxílio-doença será precedido de perícia médica 

designada pelo IPSEMDE.  

§2º - o auxílio-doença será devido ao servidor a partir do 16º 

(décimo sexto) dia do afastamento da atividade, sendo de res-

ponsabilidade do órgão ou ente ao qual o servidor se encontra 

vinculado o pagamento da remuneração dos primeiros quinze 

dias consecutivos de afastamento.   
§3º - Para efeito do disposto neste artigo serão considerados:   

I - quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias conse-

cutivos, o servidor será encaminhado à perícia da junta médica 

previdenciária do IPSEMDE; 

II - se o servidor, por motivo de doença, afastar-se da atividade 

durante 15 (quinze) dias, retornando a ela no 16º (décimo sexto) 

dia, e se dela voltar a se afastar dentro do mesmo mês civil, fará 

jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento.  

§4º - O IPSEMDE não pagará o auxílio-doença ao servidor 

que se liar ao RPPS já portador de doença ou lesão invocada 

como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doen-

ça ou lesão.   
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§5º - Na hipótese do disposto no § 4º deste artigo, o IPSEMDE 

encaminhará o servidor ao órgão ou ente ao qual ele se encontra 

vinculado, para as medidas cabíveis, inclusive para efeito de apu-

ração de responsabilidades, se for o caso.   

§6º - Para efeito do cálculo do auxílio-doença será considera-

da a remuneração no cargo efetivo, na conformidade do disposto 

no art. 38 desta lei, cando vedado o pagamento de graticações 

e adicionais transitórios.   

§7º - O servidor em gozo de auxílio-doença será considerado, 

pelo órgão ou ente ao qual ele se encontra vinculado, como licen-

ciado e deverá ser comunicado ao IPSEMDE até cinco dias úteis 

a partir da data do afastamento.   

§8º - O servidor que durante o gozo do auxílio-doença vier a 

exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o bene-

fício cancelado a partir do retorno à atividade.   
 

Art. 47 - O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente 

do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 

89% (oitenta e nove por cento) da remuneração do servidor no 

cargo efetivo percebida na data do afastamento, a ser paga 

durante o período em que, comprovadamente em perícia médica, 

persistir a incapacidade.  

§1º - O valor do benefício no primeiro mês, bem como no últi-

mo, será proporcional ao respectivo número de dias, calculado a 

razão de 1/30 (um trinta avos) por dia de afastamento.   

§2º - O auxílio-doença, desde que preenchidos os requisitos 

para sua concessão, somente será devido a contar:   

I - do 16º (décimo sexto) dia de incapacidade, desde que o ser-
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vidor compareça à perícia na mesma data estipulada em legisla-

ção municipal para a apresentação do atestado médico junto ao 

perito medico do IPSEMDE; 

II - da data indicada pela perícia, na hipótese de prorrogação 

do auxílio- doença, a cargo do IPSEMDE.   

§3º - o servidor em gozo de auxílio-doença, insuscetível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 

programa de readaptação prossional para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando não recupe-

rável, ser aposentado por invalidez, a critério da perícia médica 

designada pelo IPSEMDE, observado o disposto no art. 30, §1º, 

desta lei.   

§4º - Não será concedido auxílio-doença à segurada que se 

encontre em gozo de saláriomaternidade ou em férias.   

§5º - Sobre o auxílio-doença não incidirá, para o servidor, a 

contribuição previdenciária, que será considerada como recolhi-

da no respectivo período para ns do implemento do requisito 

tempo de contribuição, por ocasião da concessão da aposenta-

doria.   

§6º - Durante os primeiros quinze dias de afastamento por 

doença, o servidor perceberá a remuneração no cargo efetivo, 

proporcionalmente, sobre a qual incidirão as contribuições previ-

denciárias do servidor e do órgão patronal, a serem recolhidas ao 

IPSEMDE na forma da lei. 
 

Art. 48 - O servidor em percepção do auxílio-doença ca obri-

gado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se aos 

exames, tratamentos, processo de readaptação prossional e 
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demais procedimentos prescritos por prossional médico desig-

nado pelo IPSEMDE.  

§1º - Em caso de absoluta impossibilidade de locomoção, devi-

damente comprovada perante o IPSEMDE, a inspeção médica 

será realizada na residência do servidor, em clínica ou ambulató-

rio médico ou estabelecimento hospitalar onde se encontrar inter-

nado.   

§2º - Em caso de indicação de readaptação prossional do 

servidor em gozo de auxílio doença, pelo perito medico do 

IPSEMDE, deverá ser comunicada aos órgãos patronais de ori-

gem e requisitadas providências para o ato, ocasião em que 

cessa o pagamento do auxílio doença e a responsabilidade pelos 

respectivos pagamentos passará para eles.

Subseção VIII  
Do salário-maternidade  

Art. 49 - O salário-maternidade é devido à segurada durante 

120 (cento e vinte) dias consecutivos, com início no período com-

preendido entre o vigésimo oitavo dia anterior ao parto e a data de 

ocorrência deste, que será considerado mediante a apresenta-

ção da competente certidão de nascimento, podendo ser anteci-

pado ou prorrogado na forma do §1º deste artigo.   

§1º - Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior 

e posterior ao parto, podem ser aumentados de mais duas sema-

nas, mediante atestado médico fornecido pela Perícia Médica do 

IPSEMDE.   

§2º - No caso de nascimento prematuro, o salário-

maternidade de 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo 
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terá início a partir da data do parto.   

§3º - O início do período do salário-maternidade será determi-

nado com base em atestado médico fornecido pela Perícia Médi-

ca do IPSEMDE.   

§4º - Durante o período de percepção do salário-maternidade 

incumbirá ao órgão ou ente ao qual a servidora se encontra vincu-

lada, o recolhimento da contribuição a seu cargo, observada a 

incidência sobre a remuneração no cargo efetivo.   

§5º - Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante 

atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade 

correspondente a 02 (duas) semanas.   

§6º - Na hipótese de natimorto ou de falecimento da criança no 

período do afastamento, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a 

servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, 

reassumirá o exercício.   

§7º - Em caso de interrupção de gravidez, comprovada medi-

ante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-

maternidade por somente 15 (quinze) dias.  

§8º - No caso de posse e exercício de cargo público efetivo no 

período previsto no “caput” deste artigo, será devido o respectivo 

salário-maternidade à servidora ingressante.   

§9º - Sob nenhuma hipótese será concedido o salário-

maternidade à servidora ingressante no serviço público, após o 

período a que se refere o caput deste artigo.   
 

Art. 50 - O salário-maternidade consistirá numa renda mensal 

igual a remuneração integral, da segurada no cargo efetivo, e 

será pago pelo órgão ou ente ao qual a segurada se encontra vin-
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culada, descontada a respectiva contribuição previdenciária.   

§1º - Para as servidoras que recebem vantagens de quantida-

de ou valores variáveis, dentre outras, horas extras, jornadas 

suplementares ou plantões, será atribuído, para ns de xação 

da remuneração, o resultado da média dos 12 (doze) meses ante-

riores à concessão do benefício.   

§2º - Em caso de cargos concomitantes, constitucionalmente 

acumuláveis, a segurada fará jus ao salário-maternidade relativo 

a cada cargo que exercer.   
 

Art. 51 - O salário-maternidade não poderá ser acumulado 

com benefício do auxílio-doença, que cessará no dia imediata-

mente anterior ao de sua concessão, mediante comunicação à 

perícia médica.   

Parágrafo único - Quando ocorrer incapacidade em conco-

mitância com o período de pagamento do auxílio-maternidade, o 

benefício por incapacidade será suspenso enquanto perdurar o 

referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o pri-

meiro dia seguinte ao término do período de 120 (cento e vinte) 

dias.   
 

Art. 52 - À segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para 

ns de adoção de criança, é devido o salário-maternidade duran-

te 120 (cento e vinte) dias consecutivos.  

§1º - O salário-maternidade só será concedido mediante a 

apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.   
§2º - Aplica-se à segurada adotante o disposto nos art. 50 e 51 

desta Lei.  
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Subseção IX 
Do salário-família  

Art. 53 - Será devido o salário-família, mensalmente, ao servi-

dor ativo que receba remuneração igual ou inferior a R$ 1.212,64 

(mil duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) na pro-

porção do número de lhos e equiparados, nos termos do art. 14, 

§3º, de até quatorze anos ou inválidos.   

Parágrafo único - O aposentado por invalidez ou por idade e 

os demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 

de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, 

se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente 

com a aposentadoria.   
 

Art. 54 - O valor da cota do salário-família por lho ou equipa-

rado de qualquer condição é de: 

I - R$ 41,37 (quarenta e um reais e trinta e sete centavos) para 

o servidor com remuneração mensal não superior a R$ 806,80 

(oitocentos e seis reais e oitenta centavos); 

II - R$ 29,16 (vinte e nove reais e dezesseis centavos) para o 

servidor com remuneração mensal superior a R$ 806,80 (oito-

centos e seis reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a 
R$ 1.212,64 (mil duzentos e doze reais e sessenta e quatro 

centavos)   

Parágrafo Único - Os valores referidos nos incisos I e II deste 

artigo serão corrigidos automaticamente, pelos mesmos índices 

aplicados aos benefícios do RGPS.   
 

Art. 55 - O pagamento do salário-família é condicionado à 
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apresentação da certidão de nascimento do lho ou da documen-

tação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação 

anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de 

frequência à escola do lho ou equiparado, nos termos do regula-

mento.   
 

Art. 56 - A cota do salário-família não será incorporada, para 

qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.   

 
Seção III  

Dos Benefícios dos Dependentes  
Subseção I  

Da pensão por morte  

Art. 57 - A pensão por morte consistirá numa importância men-

sal conferida ao conjunto de dependentes do servidor ativo ou do 

aposentado, quando do seu falecimento, que corresponderá:  

I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na 

data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do RGPS, acrescida de 70% (setenta por cento) da 

parcela excedente a este limite; 

II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo 

previsto no art. 38 desta lei na data anterior à do óbito, até o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de 

70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, se o 

falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.   

Parágrafo único - As pensões concedidas na forma do “ca-

put” deste artigo serão reajustadas de acordo com o disposto no 

art. 40 desta lei, exceto as decorrentes das aposentadorias outor-

gadas com base no art. 3º da EC 47, de 2005, que farão jus à pari-
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dade prevista no art. 
7º da EC 41, de 2003.   
 

Art. 58 - Será concedida pensão provisória por morte presumi-

da do servidor nos seguintes casos:   

I - sentença declaratória de ausência, expedida pela autorida-

de judicial competente;   

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe, 

mediante prova inequívoca.   

Parágrafo único - A pensão provisória será:   
I - transformada em denitiva com a morte do servidor ausen-

te; 

II - cancelada com o reaparecimento do servidor, cando os 

dependentes desobrigados da reposição dos valores percebi-

dos, salvo comprovada má- fé.   
 
Art. 59 - A pensão por morte será devida aos dependentes a 

partir:  

I - do óbito, quando requerida pelo dependente maior de 

dezesseis anos em até 90 (noventa) dias da data de sua ocorrên-

cia ou quando requerida pelo dependente menor, até dezesseis 

anos, até trinta dias após completar essa idade; 
II - do requerimento, quando requerida após 90 (noventa) dias 

da data do óbito; 
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida; 

IV - da ocorrência do desaparecimento do servidor por motivo 

de acidente, desastre ou catástrofe.   

§1º - Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até 

duas pensões no âmbito do IPSEMDE, por servidor em regime de 
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acúmulo lícito, observado o limite de que trata o art. 73 desta lei.   

§2º - O disposto no §1º deste artigo não se aplica à pensão 

deixada por cônjuge ou companheiro(a), quando será permitida a 

percepção de apenas uma, ressalvado o direito de opção do 

beneciário pela mais vantajosa.   

§3º - É vedada a concessão de duas pensões decorrentes das 

situações previstas no art. 45, §1º, desta Lei, ressalvado o direito 

de opção do beneciário pela mais vantajosa.   
 

Art. 60 - A pensão será rateada em cotas iguais entre todos os 

dependentes com direito a pensão.   

§1º - Em caso de ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) que per-

cebe pensão alimentícia, após o cálculo da pensão na forma 

desta lei, serão observados os termos de eventual decisão judici-

al xando a pensão alimentícia, e o excedente será rateado entre 

os demais beneciários.   

§2º - O cônjuge do ausente, assim declarado em juízo, somen-

te fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação, e medi-

ante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a 

companheira ou o companheiro.   

§3º - A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão 

de dependente só produzirá efeitos a partir da data em que se 

efetivar.   

§4º - A pensão será deferida por inteiro ao (a) viúvo(a) ou com-

panheiro(a), na falta de outros dependentes legais.   

§5º - O pensionista beneciário da pensão por morte presumi-

da deverá declarar anualmente que o servidor permanece desa-

parecido, cando obrigado a comunicar imediatamente seu rea-
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parecimento ao IPSEMDE.   

§6º - No caso em que houver decisão da Justiça ou recurso 

determinando a concessão de pensão para cônjuge ou compa-

nheiro que já esteja recebendo pensão decorrente do óbito de 

outro cônjuge ou companheiro, deverá ser concedida a pensão 

objeto da decisão judicial ou recursal, devendo ser cancelada a 

pensão concedida anteriormente, ainda que mais vantajosa.  
 
Art. 61 - A cota da pensão do beneciário será extinta:   
I - pelo óbito do pensionista; 

II - para o lho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de 

ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um anos de idade), 

salvo se for inválido ou tiver deciência intelectual ou mental ou 

deciência grave; 
III - para lho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; 

IV - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo côn-

juge, companheiro ou companheira, nos termos do inciso V; V 

para cônjuge ou companheiro:   

a) se inválido ou com deciência, pela cessação da invalidez 

ou pelo afastamento da deciência, respeitados os períodos 

mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”; 

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor 

tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casa-

mento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 

(dois) anos antes do óbito do servidor; 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acor-

do com a idade do beneciário na data de óbito do servidor, se o 

óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições men-

sais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da 
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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) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.   

§1º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alí-

nea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do inciso V do 

artigo 57, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer 

natureza ou de doença prossional ou do trabalho, independen-

temente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais 

ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união 

estável.   
VI - por qualquer fato que motive o cancelamento da liação e 

da inscrição.   

§2º - Além das hipóteses previstas nos incisos do “caput” 

deste artigo, em se tratando de pensionista menor de idade, sua 

cota de pensão será extinta:   

I - pela emancipação, nos termos da lei civil, ainda que inváli-

do, exceto, neste caso de pensionista inválido, se a emancipação 

for decorrente de colação de grau em curso de ensino superior; 

II - o dependente menor de idade que se invalidar antes de 

completar 21 (vinte e um) ano, deverá ser submetido a exame 
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médico-pericial, não se extinguindo a respectiva cota se conr-

mada a invalidez.   

§3º - Fica vedada a reversão a pensionista(s) remanescente 

(s), da cota de pensão extinta em qualquer das hipóteses deste 

artigo.   
§4º - Com a extinção do direito do último pensionista, extin-

gue-se a pensão.   
 

Art. 62 - O direito à pensão não prescreverá, porém, o paga-

mento somente será devido na forma do disposto no art. 55 desta 

lei, após a protocolização do pedido junto ao IPSEMDE, observa-

do que, em qualquer caso, as prestações não reclamadas pres-

creverão no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data em que 

forem devidas.   
 

Art. 63 - A condição legal de dependente será vericada na 

data do óbito do servidor, observados os critérios de comprova-

ção de dependência, inclusive econômica, xados nesta lei. 

Parágrafo único - Observado o disposto no art. 17 desta lei, a 

comprovação da invalidez ou da incapacidade do dependente, 

apurada em perícia médica designada pelo IPSEMDE, deverá 

ser contemporânea à data do óbito.   

Art. 64 - A invalidez, a incapacidade ou a alteração das condi-

ções quanto aos dependentes, supervenientes à morte do servi-

dor, não darão origem a qualquer direito à pensão.  
 

Art. 65 - O IPSEMDE poderá exigir dos pensionistas:  

 I -  periodicamente, a comprovação do estado civil; 

II - quando entender conveniente e necessário, exames médi-
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cos com o m de comprovar a permanência da invalidez e incapa-

cidade; 

III - declaração, sob as penas da lei, de que mantêm a mesma 

situação civil ou não mantêm união estável, ou não acumulam 

benefícios previdenciários em outros órgãos ou entes.   

§1º - Não sendo cumpridas as exigências a que se refere este 

artigo, o pagamento do benefício será suspenso até sua efetiva 

regularização.   

§2º - A critério do Conselho Previdenciário do IPSEMDE pode-

rão ser previstos outros procedimentos para vericar se estão 

sendo mantidas as condições de beneciário da pensão.   
 

Subseção II  
Do auxílio-reclusão  

Art. 66 - O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do 

servidor de baixa renda, recolhido à prisão, nas mesmas condi-

ções da pensão por morte, desde que não esteja em gozo de apo-

sentadoria ou auxílio-doença concedido pelo IPSEMDE.   

§1º - Para os ns deste artigo, servidor de baixa renda é aque-

le que recebe remuneração mensal igual ou inferior ao valor limite 

denido no âmbito do RGPS para a mesma nalidade.  

§2º - O valor do auxílio-reclusão corresponderá à remunera-

ção no cargo efetivo, nos termos do art. 38 desta lei, observado o 

valor denido como baixa renda.   
§3º - O pagamento do auxílio-reclusão cessará:   

I - em caso de fuga do servidor, sendo restabelecido a partir da 

data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo 

devido aos seus dependentes durante o período de fuga; 
II - a partir da data em que o servidor for colocado em liberda-
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de, ainda que condicional; 
III - a partir do trânsito em julgado de condenação que implique 

a perda do cargo público.  

§4º - Se o servidor preso vier a falecer na prisão, o benecio 

será transformado em pensão por morte.   

§5º - O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com cer-

tidão de efetivo recolhimento à prisão ou da sentença condenató-

ria com trânsito em julgado e atestado de recolhimento do servi-

dor à prisão, rmado pela autoridade competente.  

§6º - Caberá aos dependentes do servidor a atualização da 

certidão de que trata o § 5º deste artigo, a cada 3 (três) meses, 

bem como a apresentação de certidão de não pagamento da 

remuneração do servidor, sob pena de cancelamento do benefí-

cio.   

§7º - Caso o servidor venha a ser ressarcido com o pagamento 

da remuneração correspondente ao período em que esteve pre-

so, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o 

valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser 

restituído aos cofres do IPSEMDE pelo servidor ou por seus 

dependentes, devidamente atualizado pelo índice de correção 

adotado para correção da remuneração dos servidores públicos.

Seção IV  
Do Abono Anual  

Art. 67 – Será devido abono anual ao beneciário que durante 

o ano receber aposentadoria, pensão por morte, auxílio-

reclusão, auxílio-doença e salário-maternidade, na data do paga-

mento do décimo terceiro salário aos servidores do quadro ativo.  

§1º - O abono de que trata este artigo será proporcional, em 
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cada ano, ao número de meses de percepção do benefício previ-

denciário, e corresponderá a um doze avos do benefício do mês 

em que cessou a percepção do benefício.  

§2º - Para ns da proporcionalidade de que trata o §1º deste 

artigo, nas hipóteses de auxílioreclusão e salário-maternidade, 

considerar-se-á como mês completo o período igual ou superior a 

15 (quinze) dias. 

 Seção V  
Das Disposições Gerais Relativas aos  

Benefícios Previdenciários  
Subseção I  

Das disposições comuns aos benefícios  

Art. 68 - Os proventos de aposentadoria, em quaisquer das 

modalidades previstas nesta lei, bem como as pensões, serão 

calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se 

dará a aposentadoria ou que servirá de referência para a pensão.   

Parágrafo único - Os valores das remunerações a serem utili-

zados no cálculo dos proventos de aposentadoria e pensões 

serão comprovados mediante documento fornecido pelos Pode-

res Legislativo e Executivo, inclusive suas autarquias e funda-

ções públicas.   
 

Art. 69 - Os valores dos proventos e das pensões deverão 

constar do respectivo ato de concessão.   
 

Art. 70 - É vedada a acumulação de dois ou mais benefícios 

da mesma espécie pelo mesmo servidor, ressalvadas as aposen-

tadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Consti-

tuição Federal, e respectivas pensões, na forma prevista no art. 
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55, §1º, desta lei.  

Parágrafo único - Na hipótese de acumulação lícita de pro-

ventos ou pensão, será observado o limite constitucional previsto 

no art. 73 desta lei.   
 

Art. 71 - Mediante procedimento judicial, poderá suprir-se a 

falta de qualquer documento ou fazer-se prova de fatos de inte-

resse dos beneciários, salvo os que se referirem a registros 

públicos ou tempo de contribuição previdenciária.   
 

Art. 72 - Sob pena de terem suspenso o respectivo benefício 

previdenciário, os aposentados e os pensionistas são obrigados 

a:   
I - anualmente, comparecer ao IPSEMDE para realizar reca-

dastramento; 

II - sempre que necessário, preencher e assinar os formulários 

adotados pelo IPSEMDE, fornecendo os dados e documentos 

exigidos, para comprovar o cumprimento dos requisitos necessá-

rios à obtenção dos benefícios ou garantir a sua manutenção.   

Parágrafo único - Sem prejuízo da exigência de apresenta-

ção de documentos hábeis, comprobatórios das condições 

necessárias para o recebimento dos benefícios, o IPSEMDE 

poderá tomar providências no sentido de comprovar ou suple-

mentar as informações fornecidas. 
 

Art. 73 - O disposto no art. 66 desta lei aplica-se, no que cou-

ber, aos dependentes do servidor em gozo de auxílio-reclusão e 

ao servidor em gozo de auxílio-doença.   
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Art. 74 - O servidor em gozo de auxílio-doença ou aposenta-

doria por invalidez está obrigado a se submeter, sob pena de sus-

pensão do pagamento do benefício, periodicamente a exames 

médicos a cargo de médico ou junta médica designados pelo 

IPSEMDE, bem assim a tratamentos, processos, readaptação 

prossional e demais procedimentos prescritos por aquele servi-

ço médico. 

Subseção II 
Do pagamento dos benefícios 

Art. 75 - Os benefícios de aposentadoria e pensão serão 

pagos em prestações mensais e sucessivas até o quinto dia útil 

do mês subsequente ao do mês de competência.   

I - os pagamentos de benefício de Auxílio-doença, será regu-

lamentado por portaria, de responsabilidade do Presidente do 

IPSEMDE. 

Parágrafo único - A critério do IPSEMDE, a aposentadoria e 

os benefícios previdenciários poderão ser pagos mediante depó-

sito em conta corrente.   
 

Art. 76 - Será fornecido, mensalmente, ao servidor ou ao 

dependente, demonstrativo das importâncias recebidas, bem 

como o valor discriminado de todos os descontos ocorridos na 

forma do estabelecido no artigo subsequente.   
 

Art. 77 - Os proventos e as pensões, percebidos cumulativa-

mente ou não, não poderão exceder ao valor do subsídio mensal 

do Prefeito.   

58



§1º - O limite constitucional será aplicado por ocasião do paga-

mento do benefício previdenciário.   

§2º - O Executivo editará regulamento sobre a aplicação do 

limite constitucional no âmbito do Município.   
 

Art. 78 - O benefício previdenciário será pago diretamente ao 

beneciário ou procurador regularmente constituído, por manda-

to outorgado por instrumento particular, com rma reconhecida e 

com prazo inferior a 6 (seis) meses, somente nas seguintes hipó-

teses, devidamente comprovadas:   

I - ausência, na forma da lei civil; 

II - moléstia contagiosa; 

III - impossibilidade de locomoção; 

IV - outras situações devidamente comprovadas perante o 

IPSEMDE.   

§1º - O procurador rmará termo de responsabilidade, com-

prometendo-se a comunicar, imediatamente, ao IPSEMDE:   

I - o óbito do outorgante ou representado; 

II - a perda da qualidade de beneciário do outorgante; 

III - qualquer fato que venha tornar inválida ou ilegítima a pro-

curação.   

§2º - O instrumento do mandato poderá ser prorrogado ou 

revalidado por igual prazo ao previsto no “caput” deste artigo.   

§3º - Para efeito de quitação dos recibos dos benefícios, será 

considerada a impressão digital do servidor ou beneciário inca-

paz de assinar, desde que aposta na presença de dois servidores 

do IPSEMDE.
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Art. 79 - O benefício devido ao servidor ou dependente civil-

mente incapaz será pago ao cônjuge, companheiro(a), pai, mãe, 

tutor ou curador, mediante termo de compromisso lavrado no ato 

de recebimento, por três meses, sendo que os pagamentos sub-

sequentes somente serão efetuados ao curador judicialmente 

designado, mediante apresentação de termo de curatela, ainda 

que provisória, expedida nos autos da ação de interdição do 

dependente, sob pena de suspensão do benefício previdenciário.   

Parágrafo único - Após o prazo xado neste artigo, o paga-

mento do benefício será suspenso até a efetiva regularização da 

situação.

Art. 80 - Os valores não recebidos em vida pelo servidor serão 

pagos a seus dependentes habilitados a pensão por morte, ou, 

na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de 

inventário ou arrolamento.   
 

Art. 81 - O recebimento indevido de benefícios havidos por 

fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução dos respectivos valo-

res, numa única vez, sem prejuízo da ação penal cabível e de apu-

ração de responsabilidades na esfera administrativa.   

Parágrafo único - Na devolução prevista neste artigo, os valo-

res serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-

midor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geograa e Esta-

tística – IBGE e sobre eles incidirá multa de 2% (dois por cento) e 

juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês.  
 

Art. 82 - O IPSEMDE poderá negar a concessão de qualquer 
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benefício, declará-lo nulo ou reduzi-lo, se por dolo ou culpa, forem 

omitidas ou declaradas falsamente informações para sua obten-

ção.   
 

Subseção III  

Dos descontos 

Art. 83 - Serão descontados dos benefícios:   
I - contribuições e indenizações devidas pelo servidor ao 

IPSEMDE; 
II - pagamento de benefício além do legalmente devido; 

III - imposto de renda retido na fonte em conformidade com a 

legislação pertinente; 

IV - pensão alimentícia xada judicialmente; 
V - contribuições autorizadas a entidades de representação 

classista; 

VI - débitos para com os órgãos patronais de origem, mediante 

comprovação inequívoca, na forma e condições estabelecidas 

pela legislação municipal estatutária; 

VII - descontos relativos aos empréstimos consignados autori-

zados na forma da lei; 

VIII - demais descontos efetuados por força de lei ou determi-

nação judicial.  

 §1º - Na hipótese do inciso II do “caput” deste artigo, salvo com-

provada má-fé, o desconto será feito em prestações, mediante 

prévia comunicação ao servidor, na seguinte conformidade:   

I - uma única parcela, quando constatado pagamento indevido 

no mês anterior ao do processamento da folha de pagamento; 

II - em parcelas mensais e sucessivas não excedentes a 30% 

(trinta por cento) da totalidade do valor pago, corrigidas monetari-
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amente pelo mesmo índice de reajuste de vencimentos.  

§2º - Não será concedido parcelamento, bem como interrom-

pido aquele em andamento, em qualquer das hipóteses de perda 

do direito ao benefício previdenciário, caso em que o débito com o 

IPSEMDE será quitado na seguinte conformidade:   

I - em até 30 (trinta) dias: se o débito corresponder até 05 (cin-

co) vezes o valor do benefício; 

II - em até 60 (sessenta) dias: para os débitos correspondentes 

a valores superiores ao previsto no inciso I deste parágrafo.   

§3º - Apurado débito em nome de aposentado falecido, e não 

sendo instituída pensão, o respectivo valor deverá ser ressarcido 

por seus herdeiros ou sucessores.   

§4º - O parcelamento de débito em andamento de aposentado 

que vier a falecer poderá ter continuidade na pensão que vier a 

ser constituída.   
 

Art. 84 - O benefício previdenciário não poderá ser objeto de 

penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua 

venda, alienação ou cessão, ou a constituição de quaisquer ônus 

sobre ele e a outorga de poderes irrevogáveis, salvo quanto aos 

descontos previstos no art. 79 desta lei.   
 

Seção VI  
Da Revisão do Ato de Concessão de Benefícios 

Art. 85 - É de 10 (dez) anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do servidor ou beneciário para a revisão 

do ato de concessão de benefício previdenciário.  

Parágrafo único - Prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da 
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data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do 

servidor ou beneciário para haver prestações vencidas ou quais-

quer restituições ou diferenças devidas pelo IPSEMDE, salvo o 

direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil.   
 

Art. 86 - O direito do IPSEMDE de anular ou corrigir de ofício 

os atos concessivos de benefícios previdenciários decai em 10 

(dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo com-

provada má fé.   

§1º - Estão compreendidos no direito de invalidar as altera-

ções parciais ou integrais dos atos concessivos, inclusive valo-

res, fundamento legal do benefício, bem assim inclusão e exclu-

são de beneciário.  

§2º - Será assegurado ao servidor ou beneciário o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, previamente à formalização da 

alteração de que lhe decorram efeitos desfavoráveis, observados 

os procedimentos a serem disciplinados em regulamento.   

§3º - A anulação, parcial ou integral do benefício previdenciá-

rio, que tenha sido aprovado e registrado pelo Tribunal de Contas 

será previamente comunicada ao referido Tribunal, e até seu pro-

nunciamento a anulação cará sustada, sem prejuízo de, no caso 

de anulação total ou redução de proventos, o IPSEMDE imple-

mentará provisoriamente as citadas alterações.   

§4º - Observado o disposto no §2º deste artigo, se a aposenta-

doria ou pensão ainda estiver pendente de aprovação e registro, 

o Instituto providenciará o aditamento à pensão ou proventos ini-

ciais e informará ao Tribunal o devido apostilado.   
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§5º - Os atos concessivos de eventuais revisões de cálculo, 

para a xação dos proventos e das pensões, feitas administrati-

vas ou em cumprimento de determinação judicial, deverão indicar 

a data em que passarão a produzir efeitos, bem como a incidência 

da complementação da contribuição previdenciária para o perío-

do, quando for o caso, observado, para as revisões administrati-

vas, o disposto nos §2º, 3º e 4º deste artigo.   
 

TÍTULO III  
DO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  DO MUNICÍPIO 

DE DOM ELISEU 
CAPÍTULO I 

DO PLANO DE CUSTEIO  

Art. 87 - O Regime Próprio de Previdência Social do Município 

de Dom Eliseu - RPPS será custeado mediante recursos advin-

dos das contribuições compulsórias dos Poderes Legislativo e 

Executivo, inclusive de suas autarquias e fundações públicas, e 

dos servidores ativos, dos inativos e pensionistas, bem como de:   

I - dotações iniciais ou periódicas e globais dos Poderes Legis-

lativo e Executivo, inclusive de suas autarquias e fundações 

públicas, xadas atuarialmente para cada caso, com a nalidade 

de integralização do Passivo; 
II - receitas de aplicações do patrimônio; 
III - o produto da alienação de seus bens; 

IV - doações, subvenções, legados e outras receitas ou recur-

sos diversos dos previstos neste artigo que lhe forem atribuídos 

na forma prevista neste Título.   

§1º - O Plano de Custeio descrito no “caput” deste artigo deve-

rá ser avaliado e ajustado a cada exercício, observadas as nor-
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mas gerais de atuária e os parâmetros gerais para organização e 

custeio de previdência social dos servidores públicos editadas 

pelo Ministério da Previdência Social, objetivando a manutenção 

de seu equilíbrio nanceiro e atuarial.   

§2º - O Plano e Custeio a que se refere o §1º deste artigo será 

aprovado, anualmente, pelo Conselho Previdenciário, do mesmo 

constando, obrigatoriamente, o regime nanceiro e os respecti-

vos cálculos atuariais.   

§3º - Independentemente do disposto neste artigo, o Plano de 

Custeio será revisto, sempre que ocorrerem eventos determinan-

tes de alterações nos encargos do IPSEMDE.                                          
 

CAPÍTULO II 
DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO  

Art. 88 - A contribuição previdenciária compulsória dos Pode-

res Legislativo e Executivo, inclusive de suas autarquias e funda-

ções públicas, constituída de recursos consignados no orçamen-

to desses órgãos ou entes, elaborado por cálculo atuarial, com 

base na folha de pagamento da remuneração de contribuição do 

servidor ativo, incluídos os servidores ativos em gozo de benefíci-

os previdenciários, devendo o produto da arrecadação ser conta-

bilizado em conta especíca.   
 

Art. 89 - Ocorrendo insuciência da capacidade nanceira do 

IPSEMDE para liquidação dos benefícios previstos nesta lei, a 

responsabilidade pelo adimplemento da complementação do cus-

teio será dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive de suas 

autarquias e fundações públicas, na proporção de seus débitos.   

65



Parágrafo único - Os recursos para cobertura das insuciên-

cias nanceiras serão consignados na lei orçamentária anual, 

sem prejuízo do recolhimento da contribuição previdenciária de 

que trata o art. 84 desta lei.   
 

Art. 90 - Quando necessário, o Município poderá propor a aber-

tura de créditos adicionais para alocação de recursos destinados 

à cobertura das insuciências previstas neste artigo.  
 

Art. 91 - A contribuição compulsória dos Poderes Legislativo e 

Executivo, inclusive de suas autarquias e fundações públicas, 

será denida segundo o cálculo atuarial realizado de acordo com 

as normas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Previdên-

cia Social.   
 

CAPÍTULO III 
 DA CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME  

Art. 92 - A contribuição previdenciária compulsória dos servi-

dores do regime, consignada em folha de pagamento, será de 

11% (onze por cento) e será calculada sobre:   

I - a remuneração no cargo efetivo na forma prevista no art. 89 

desta lei, para os servidores ativos; 

II - o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e das 

pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefí-

cios do RGPS, para os inativos e pensionistas.   

§1º - A contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo 

incidirá apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadorias 

e das pensões que supere o dobro do limite máximo estabelecido 

para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – 
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RGPS, quando o aposentado ou pensionista for portador de doen-

ça incapacitante, ainda que adquira a incapacidade posterior-

mente à inativação ou à concessão da pensão, observada a legis-

lação federal pertinente.   

§2° - Observada a base de cálculo estabelecida neste artigo, 

na hipótese de cumulação permitida em lei, a contribuição será 

calculada, conforme for o caso, sobre a soma dos respectivos tota-

is de remuneração de cada cargo efetivo ou do valor da parcela 

dos proventos de aposentadoria e das pensões.   

§3º - Quando o pagamento mensal do servidor sofrer descon-

tos em razão de faltas ou de quaisquer outras ocorrências que 

implique sua redução, a alíquota de contribuição deverá incidir 

sobre o valor total da remuneração-de-contribuição prevista em 

lei, relativa à remuneração mensal do servidor no cargo efetivo 

desconsiderados os descontos.   
§4º - A contribuição de que trata este artigo:   
I - não será inferior à da contribuição dos titulares de cargos 

efetivos da União; 

II - será denida segundo o cálculo atuarial realizado de acor-

do com as normas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Previdência Social.  
 

CAPÍTULO IV  
DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO  

Art. 93 - Para ns de incidência da contribuição previdenciária, 

entende-se por remuneração de contribuição a remuneração no 

cargo efetivo, que consiste no vencimento base do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens a ele incorporadas ou incorporáveis na 

forma da lei, bem como das vantagens pecuniárias permanentes 
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estabelecidas em lei e dos adicionais de caráter individual, exceto 

as vantagens de natureza indenizatória ou transitória, a exemplo 

de:

I -  salário-família;   

II - diária; 
III - ajuda de custo; 
IV - indenização de transporte; 
V - auxílio para diferença de caixa; 
VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
VII - adicional noturno; 

VIII - adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo 

exercício de atividades penosas; 
IX - adicional de férias; 
X - auxílio-alimentação; 
XI - parcelas cujo caráter indenizatório esteja denido em lei; 
XII - abono de permanência a que faz jus o servidor na forma 

desta lei; 

XIII - a parcela paga a servidor indicado para integrar conselho 

ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, 

de órgão ou de entidade da Administração Pública do qual é servi-

dor; 

XIV - outras vantagens instituídas em lei, não passíveis de se 

tornarem permanentes na remuneração do servidor ou de se 

incorporarem ao vencimento.  

§1º - Na hipótese de recolhimento indevido de quaisquer das 

parcelas discriminadas nos incisos do “caput” deste artigo, o res-

pectivo valor será devolvido ao servidor na forma e condições pre-

vistas nos artigos 98 e 99 desta Lei.   

§2º - Desde que vá aposentar-se pelas regras do §1º do art. 
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40, da Constituição Federal e do art. 2º da EC nº 41, de 2003, o 

servidor titular de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na 

base de cálculo da contribuição, de parcelas percebidas em 

decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em 

comissão ou de função comissionada ou graticada, e daquelas 

recebidas a título de adicional noturno ou de adicional por serviço 

extraordinário, respeitada, em qualquer hipótese o limite constitu-

ído pela remuneração no cargo efetivo.  

§3º - Na hipótese do §2º deste artigo, deverá ser repassada 

para o IPSEMDE também a contribuição previdenciária patronal 

relativa a esse valor.   

§4º - Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo, a contri-

buição previdenciária incidirá sobre:   

I - a remuneração-de-contribuição dos servidores afastados 

sem prejuízo de sua remuneração, inclusive licença paternidade; 
II - salário-maternidade, inclusive por adoção; 

III - remuneração devida em razão de licença médica, durante 

os primeiros quinze dias do afastamento; 
IV - o abono anual dos inativos e pensionistas e o 13º salário 

dos ativos.  

§5º - Observado o disposto no inciso II e no §1º do art. 88 desta 

lei, a alíquota de contribuição incidirá sobre o benefício da pensão 

por morte antes de sua divisão em cotas, sendo o respectivo valor 

posteriormente rateado entre os dependentes na proporção de 

suas cotas-partes.   

§6º - Anualmente serão recolhidas 13 (treze) contribuições, 

sendo 12 (doze) relativas a cada mês do ano e uma ao abono 

anual ou 13º salário.  
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CAPÍTULO V 

DOS RECOLHIMENTOS  

Art. 94 - As contribuições previstas nos arts. 85 e 88 desta lei 

deverão ser recolhidas a favor do IPSEMDE até o 10º (décimo) 

dia do mês subsequentes ao de competência, juntamente com as 

demais consignações destinadas ao IPSEMDE, cando vedada a 

prorrogação do prazo estabelecido neste artigo.   

§1º - No caso de não serem descontadas, da remuneração do 

servidor ativo, as contribuições ou outras importâncias consigna-

das a favor do IPSEMDE, cará o interessado obrigado a recolhê-

las, diretamente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequentes.   

§2º - A guia de arrecadação deverá ser devidamente acompa-

nhada de relatório analítico, em meio magnético, do qual conste 

mês de competência, matrícula, nome, remuneração-de contri-

buição, e valor de contribuição por servidor.   

§3º - As contribuições serão arrecadadas pelos órgãos res-

ponsáveis pelo pagamento de pessoal dos Poderes Legislativo e 

Executivo, inclusive de suas autarquias e fundações públicas, e 

por estes recolhidas ao IPSEMDE.   
 

Art. 95 - As contribuições previdenciárias recolhidas ou repas-

sadas em atraso cam sujeitas a juros à razão de 0,33 (trinta e 

três centésimos por cento) ao mês, calculado sobre o débito atua-

lizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística - IBGE, ou 
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por índice que vier a substituí-lo, até a data do seu efetivo paga-

mento, sendo da responsabilidade do Conselho Previdenciário 

as ações necessárias para garantir os recolhimentos pelos 

órgãos empregadores de que trata essa Lei.  

§1º - Na hipótese de atraso de 03 (três) meses consecutivos 

ou 06 (seis) intercalados, das contribuições devidas pelo Municí-

pio, a dívida deverá ser apurada e confessada para pagamento 

parcelado em moeda corrente, conforme as regras denidas 

pelos órgãos reguladores e mediante a edição de lei municipal 

especíca.   

§2º - Não tomada a providência de que trata o §1º deste artigo, 

IPSEMDE ca autorizado a constituir o crédito e inscrever a dívi-

da, para cobrança junto ao Município.  

§3º - Na hipótese de atraso de recolhimento das contribuições 

devidas pelo servidor, a dívida deverá ser apurada e confessada 

e poderá ser parcelada, conforme as regras denidas em resolu-

ção do Conselho Previdenciário, mediante proposta do Presiden-

te do IPSEMDE.   
 

Art. 96 - O Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal, os Diri-

gentes das autarquias e fundações públicas municipais e os orde-

nadores de despesas, bem como o encarregado de ordenar ou 

supervisionar a retenção e o recolhimento das contribuições pre-

videnciárias, são solidariamente responsáveis pelo recolhimento 

e repasse das contribuições sob sua responsabilidade na data e 

nas condições estabelecidas nesta lei.   

Parágrafo único - A falta de recolhimento das contribuições 

descontadas dos servidores constitui crime de apropriação indé-
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bita, punível na forma da lei penal, considerando-se pessoalmen-

te responsável o dirigente do órgão ou unidade administrativa, ou 

ainda, a autoridade ou dirigente superior investido das prerrogati-

vas para a ordenação da despesa.   
 

CAPÍTULO VI  
DOS RECOLHIMENTOS DOS SERVIDORES AFASTADOS 

OU CEDIDOS  

Art. 97 - O servidor afastado, com prejuízo da remuneração no 

cargo efetivo, para exercer mandato eletivo municipal, estadual, 

distrital, ou federal, contribuirá para o RPPS sobre a remunera-

ção-de-contribuição no cargo efetivo.   

§1º - O Poder junto ao qual o servidor exerce o mandato é res-

ponsável pelo recolhimento, ao IPSEMDE, das contribuições devi-

das pelo servidor afastado e pela contribuição patronal a seu car-

go.   

§2º - Na hipótese de não haver recolhimento da contribuição 

patronal pelo Poder responsável, o respectivo órgão ou ente 

cedente deverá recolhê-la ao IPSEMDE, sem prejuízo do direito 

de obter o ressarcimento junto ao Poder responsável.   

§3º - Na hipótese de o cessionário não proceder ao desconto e 

recolhimento da contribuição relativa ao servidor, o Instituto deve-

rá requerer ao interessado para que ele proceda ao recolhimento 

da contribuição diretamente ao IPSEMDE, na forma estabelecida 

pela Autarquia.  

§4º - Anualmente, os Poderes Executivos e Legislativo, bem 

assim as autarquias municipais informarão ao IPSEMDE os servi-

dores afastados, para as providências que se zerem necessári-
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as quanto á atualização dos dados desses servidores no tocante 

à sua situação previdenciária.   
 

Art. 98 - O servidor afastado, com prejuízo da remuneração no 

cargo efetivo, para prestar serviços em outro órgão ou ente dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-

pios, inclusive de Dom Eliseu, contribuirá para o RPPS, sobre a 

remuneração de contribuição no cargo efetivo.   

§1º - O órgão ou ente cessionário é responsável pelo recolhi-

mento, ao IPSEMDE, das contribuições devidas pelo servidor e 

pela contribuição patronal a seu cargo.   

§2º - Na hipótese de não haver recolhimento da contribuição 

patronal pelo ente ou órgão cessionário, aplica-se o disposto no 

§2º do art. 93 desta lei.   

§3º - Na hipótese de o cessionário não proceder ao desconto, 

aplica-se o disposto no §3º do art. 93 desta lei.   
 

Art. 99 - O servidor afastado, com prejuízo de remuneração no 

cargo efetivo, nas demais hipóteses legais, contribuirá para o 

RPPS sobre a remuneração no cargo efetivo, sendo obrigatório o 

recolhimento mensal da contribuição previdenciária por ele devi-

da, bem como a do órgão ou ente ao qual se encontra vinculado.   

§1º - No caso de afastamento de dois cargos acumulados lici-

tamente, para o exercício de cargo em comissão, o servidor deve-

rá contribuir para o RPPS sobre a remuneração de cada cargo 

efetivo, sendo que as respectivas contribuições previdenciárias 

serão descontadas da remuneração relativa ao cargo em comis-

são.   
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§2º - O ato de afastamento de que trata o §1º deste artigo deve-

rá consignar o cargo efetivo para o qual será computado, para ns 

de aposentadoria, o tempo de efetivo exercício no serviço públi-

co, o tempo de carreira e o tempo no cargo efetivo, suspendendo-

se as citadas contagens para o outro cargo.  
 

Art. 100 - O regulamento disciplinará a forma e condições dos 

recolhimentos previstos neste Capítulo.   

Parágrafo único - Às contribuições recolhidas fora do prazo, 

aplica-se o disposto no art. 91 desta lei.   
 

Art. 101 - Ocorrendo o falecimento do servidor durante os 

períodos de afastamento de que trata este Capítulo, será conce-

dida pensão aos beneciários, que arcarão com as contribuições 

sociais eventualmente não recolhidas ao RPPS, acrescidas dos 

encargos previstos nesta lei, que poderão ser parceladas na 

forma do art. 91, §3º desta lei.   
 

CAPÍTULO VII 
 DAS RESTITUIÇÕES  

Art. 102 - Salvo no caso de contribuição previdenciária indevi-

da, não haverá restituição de contribuição previdenciária, a qual-

quer título.   
 

Art. 103 - As contribuições previdenciárias recolhidas indevi-

damente cam sujeitas à restituição, com os valores atualizados 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do 

Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística - IBGE, e juros à 

razão de 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o débito, ou 
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por índice que vier a substituí-lo, até a data do seu efetivo paga-

mento.   

Parágrafo único - As restituições poderão ser efetuadas par-

celadamente conforme as regras denidas em resolução do Con-

selho Previdenciário, mediante proposta do Presidente do 

IPSEMDE.

TÍTULO IV

CAPITULO I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
Seção I 

Dos Órgãos e dos Servidores  
Art. 104 - A estrutura administrativa do IPSEMDE é constituída 

pelos seguintes órgãos:   
I - Diretoria Executiva;   

II - Conselho Previdenciário;

III - Conselho Fiscal; 
IV - Comitê de Investimentos.   

§1º - Além dos órgãos denidos no “caput” deste artigo, o 

IPSEMDE contará com quadro próprio de servidores, de cargos 

em comissão de livre nomeação e exoneração, com a denomina-

ção, forma de provimento e referência constantes do ANEXO I 

desta lei, aplicandose lhes, sem prejuízo do disposto nesta lei, a 

legislação vigente para os servidores estatutários municipais, 

inclusive quanto às vantagens pecuniárias nela previstas.   

§2º - Fica assegurada aos servidores do quadro de pessoal do 

IPSEMDE a remuneração compatível com o Plano de Cargos e 

Salários dos servidores municipais, reajustada na conformidade 

da lei.   
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§3º - Os cargos em comissão serão destinados às atribuições 

de direção, chea e assessoramento.   

§4º - Nenhum servidor do IPSEMDE será colocado à disposi-

ção de outro órgão ou ente com ônus para o Instituto.   

§5º - Os membros do Conselho Previdenciário e Conselho Fis-

cal, bem como os respectivos suplentes, não receberão qualquer 

espécie de remuneração ou vantagem pelo exercício da função, 

considerada como serviço público relevante, podendo ser ressar-

cidos de despesas quando comprovadamente estiverem a servi-

ço do Instituto, podendo receber graticação a título de jeton, 

devidamente xado por Portaria do Presidente do IPSEMDE.   

§6º - Pelo exercício irregular da função pública, os membros 

dos Conselhos Previdenciário e Fiscal e da Diretoria Executiva 

responderão penal, civil e administrativamente, nos termos da 

legislação aplicável, em especial a Lei federal nº 8.429, de 2 de 

junho de 1992.   
 

Art. 105 - Caberá interposição de recursos, dentro do prazo de 

30 (trinta) dias, contados da data da ciência ocial do ato:  

I - para o Presidente, dos atos dos prepostos ou servidores 

do IPSEMDE;   

II - para o Conselho Previdenciário, dos atos da Presidência 

ou do Presidente;   

III - para o Conselho Fiscal, dos atos dos Conselheiros.   
 

SEÇÃO II  
DA DIRETORIA EXECUTIVA  

Subseção I 
Da Estrutura Organizacional  
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Art. 106 - A Diretoria Executiva é o órgão de administração do 

IPSEMDE, a qual compete a prática de atos de gestão e operacio-

nalização do regime, estudos e projetos, dos planos de custeio e 

benefícios dos servidores, à qual estão subordinados os setores 

administrativos que integram a seguinte estrutura:   
I - Presidência; 

II - Diretoria de Administração e Finanças; 

III - Diretoria Jurídica.  

Parágrafo único - A diretoria constante do inciso II do caput. 

se subdividirá em gerência de Administração, gerencia de Finan-

ças, gerência Previdenciária e gerência de Tecnologia”. 
 

Subseção II 
Da Presidência  

Art. 107 - Compete à Presidência estabelecer a política admi-

nistrativa, exercendo as seguintes atribuições:   

I - planejar, controlar e coordenar as atividades administrativas 

do IPSEMDE, elaborando os orçamentos anuais e plurianuais da 

receita e despesa, o plano de aplicações do patrimônio e eventu-

ais alterações durante a sua vigência; 

II - encaminhar anualmente ao Tribunal de Contas a prestação 

de contas da sua gestão e ao Conselho Fiscal; 

III - gerir a contabilidade do IPSEMDE, recebendo e controlan-

do os créditos e recursos que lhe são destinados, solicitando 

transferência de verbas ou dotações, assim como abertura de 

créditos adicionais; 

IV - elaborar e encaminhar ao Conselho Fiscal para aprecia-

ção, o orçamento do Instituto, o Plano de aplicação de reservas, o 

77



relatório anual das atividades administrativas, a prestação de con-

tas e o balanço geral; 

V - controlar e gerir todas as relações e os compromissos r-

mados pelo IPSEMDE, scalizando a execução orçamentária, 

submetendo-a ao Conselho Previdenciário e Conselho 
Fiscal, bem como as despesas necessárias à manutenção 

administrativa do Instituto; 
VI  - promover a administração geral dos recursos humanos e 

nanceiros da entidade; 

VII - encaminhar as avaliações atuariais anuais ou semestrais, 

conforme as exigências da situação nanceira e contábil do 

IPSEMDE, e o balanço para avaliação dos Conselhos Previden-

ciário e Fiscal, ao Ministério da Previdência e Assistência Social, 

conforme o disposto na legislação vigente; 

VIII - propor a contratação de consultoria nanceira para subsi-

diar a administração dos recursos e investimentos do IPSEMDE, 

ad referendum do Conselho Previdenciário; 

IX - promover, por procedimento licitatório próprio, em confor-

midade com o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

suas posteriores alterações, a contratação de empresa de audito-

ria, quando necessário; 
X - expedir resoluções, portarias e demais atos sobre a organi-

zação interna do IPSEMDE.   
 

Subseção III  

Das competências do Presidente 

Art. 108 - Ao Presidente compete:   

I - representar o IPSEMDE em juízo ou fora dele, ou fazer-se 

representar por delegação expressa na conformidade do regula-
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mento geral do Instituto; 

II - convocar os Conselhos Previdenciário e Fiscal; 

III - assinar juntamente com o Diretor de Administração e 

Finanças a liquidação das despesas de competência do 

IPSEMDE, inclusive os cheques; 

IV - encaminhar aos Conselhos Previdenciário e Fiscal todas 

as informações que lhe forem solicitadas sobre o IPSEMDE; 

V - propor normas regulamentadoras para o processo de cál-

culos e concessão de benefícios previdenciários; 

VI - homologar os benefícios previdenciários e expedir certi-

dões de tempo de contribuição e de serviço; 

VII - promover o controle de concessão de aposentadoria e 

pensões, mediante a expedição de relatórios, remetendo-os aos 

Conselhos Previdenciário e Fiscal e ao Tribunal de Contas; 

VIII - manter arquivo atualizado dos benefícios concedidos, 

promovendo cruzamento de informações junto ao Tribunal de 

Contas; 

IX - promover sempre que necessário a revisão dos benefícios 

concedidos aos inativos e 

pensionistas, mantendo cadastros atualizados; 

X - designar o gestor da política de investimentos, consoante 

determinação da legislação federal; 

XI - propor, para aprovação do Chefe do Executivo, os regi-

mentos internos do IPSEMDE e dos Conselhos; 

XII - nomear os servidores para o provimento dos cargos inte-

grantes do quadro de pessoal do IPSEMDE e designar os servi-

dores para o exercício das funções graticadas previstas nesta 
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lei;  
XIII - cumprir as deliberações do Conselho Previdenciário e do 

Conselho Fiscal; 
XIV - aprovar manuais e instruções de caráter técnico, opera-

cional ou administrativo; 

XV - autorizar a baixa e a alienação de bens do ativo perma-

nente e a constituição de ônus reais sobre os mesmos, quando de 

valor inferior, ou igual, ao mínimo xado na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e observado o índice vigente; 
XVI - desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis 

com o cargo; 

XVII - comunicar a câmara Municipal, no prazo de trinta dias, 

da inadimplência do ente com relação as contribuições patronais 

e do segurado em atraso, conforme prazo regulamentado no arti-

go 94 desta lei, devendo este órgão tomar as devidas medidas 

administrativas e judiciais cabíveis ao não cumprimento deste 

inciso; 

XVIII - apresentar aos contribuintes, até março do ano subse-

quente, um balancete geral sobre atual situação do IPSEMDE 

referente ao exercício do ano anterior. 
 

Art. 109 - O Presidente poderá requisitar servidores públicos 

municipais para exercerem funções do IPSEMDE, sem prejuízo 

de todos os direitos e vantagens que lhes sejam devidos aos ser-

vidores, inclusive cômputo de tempo de efetivo exercício, na car-

reira e no cargo.   
 

Subseção IV  

Das competências da Diretoria de
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Administração e Finanças 

Art. 110 - Ao Diretor de Administração e Finanças compete: 

I - propor o plano de contas do IPSEMDE; 
II - elaborar o orçamento anual; 

III - contratar operações atuariais e nanceiras, planos para 

organização, adequação e funcionamento do regime previden-

ciário; 
IV - manter cadastro devidamente atualizado de servidores e 

pensionistas; 
V - zelar pelo patrimônio e valores do IPSEMDE; 
VI - elaborar e acompanhar a execução orçamentária e nan-

ceira da IPSEMDE; 

VII - elaborar mensalmente a prestação de contas das despe-

sas do IPSEMDE, fazendo publicar na imprensa o resultado das 

movimentações; 

VIII - encaminhar relatório para os Conselhos Previdenciário e 

Fiscal das operações nanceiras do IPSEMDE;  
IX - convocar o Conselho Fiscal; 
X - manter atualizados os documentos referentes à liquidação 

de despesas como:   
a) pagamento de benefícios a servidores e pensionistas; 
b) pagamento de despesas para manutenção do IPSEMDE; 
c) instaurar processos licitatórios;   

XI - assinar juntamente com o Diretor Presidente ou por quem 

este designar, os cheques para pagamento de todas as despesas 

relativas ao IPSEMDE; 

XII - designar servidor para manter os serviços de protocolo, 

expediente e arquivo do IPSEMDE, bem como elaborar e trans-

crever em livros próprios atas, contratos, termos de editais e licita-

ções; 
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XIII - administrar os serviços relacionados com a área de 

recursos humanos, como seleção, aperfeiçoamento, treinamento 

e assistência; 
XIV - supervisionar os serviços de relações externas e internas 

do IPSEMDE; 

XV - Organizar e acompanhar as licitações, dando seu parecer 

para o respectivo julgamento, quando for o caso; 

XVI - organizar e acompanhar, juntamente com a Diretoria Exe-

cutiva, os processos de benefícios previdenciários, encaminhan-

do-os ao Tribunal de Contas; 
XVII - responder pelos aspectos administrativos e operaciona-

is do IPSEMDE; 
XVIII - desempenhar outras atividades correlatas e compatíve-

is com o cargo.   

Parágrafo único - O titular do cargo previsto neste artigo deve-

rá, obrigatoriamente, obter a qualicação exigida pelo Ministério 

da Previdência Social para o exercício do cargo, no prazo de seis 

meses, a contar de sua nomeação.   

Subseção V  

Das competências da gerência

de benefícios previdenciário  

Art. 111 - Ao gerente de benefício Previdenciário compete:   

I - conceder benefícios previdenciários na forma da lei; 

II - convocar os Conselhos Previdenciário e Fiscal para trata-

rem das questões relacionadas à gestão do IPSEMDE, em espe-

cial, assuntos polêmicos na concessão dos benefícios previden-

ciários; 
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III - propor normas regulamentadoras para o processo de cál-

culos, concessão de benefícios inerentes às aposentadorias e 

expedição de certidões de tempo de contribuição e de serviço; 

IV - encaminhar aos Conselhos Previdenciário e Fiscal todas 

as informações solicitadas, os relatórios de concessão de benefí-

cios previdenciários do IPSEMDE; 

V - manter a inter-relação com os órgãos reguladores do siste-

ma previdenciário no cumprimento da legislação federal pertinen-

te;  

VI - determinar, sempre que necessário, a revisão dos benefí-

cios concedidos aos inativos e pensionistas; 
VII - diligenciar para que os trabalhos afetos ao Sistema de 

Previdência Social do Servidor do Município sejam realizados 
com efetividade, eciência e ecácia; 

VIII  - submeter ao Conselho Fiscal a prestação de con-
tas de sua gestão; 

IX - manter arquivo atualizado dos benefícios concedidos, 

acompanhando as decisões do Tribunal de Contas; 

X - supervisionar o setor de documentação dos servidores ati-

vos e inativos e dos pensionistas; 

XI - estruturar o processo de recadastramento e de comprova-

ção de vida, dependência econômica e qualidade de servidores e 

beneciários do IPSEMDE; 

XII - desenvolver projetos e programas de pré e pós-

aposentadoria para os servidores e de inclusão à cidadania para 

seus beneciários; 
XIII - esempenhar outras atividades correlatas e compatíveis 

com o cargo.   
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Subseção VI  

Das competências de gerência de Tecnologia  

Art. 112 - Ao chefe da Gerência de Tecnologia compete:   

I - realizar estudos e pesquisas, emitir pareceres técnicos e 

consolidar informações na área de tecnologia da informação; 
II - garantir o funcionamento dos sistemas de informática; 

III - desenvolver e atualizar programas e sistemas em conjunto 

com o órgão competente do Poder Executivo, visando ao atendi-

mento das necessidades da Autarquia; 

IV - analisar a viabilidade técnica e funcional para a elaboração 

de projetos referentes à contratação de serviços de informática e 

aquisição de equipamentos tecnológicos; 

V - gerenciar a manutenção e a segurança das informações, 

de servidores e de equipamentos da rede de computadores; 
VI - assessorar e treinar usuários de programas; 

VII - elaborar as diretrizes e ações relacionadas com a infor-

matização dos processos, análise dos negócios, organização das 

informações, gestão de contratos e recursos de informática, 

assim como pela normatização das políticas de informática; 
VIII - gerir o acesso aos usuários dos sistemas; 

IX - viabilizar a manutenção do ambiente operacional, pres-

tando atendimento e orientação técnica aos usuários e corpo téc-

nico, assim como a implementação da infraestrutura, especica-

ção e manutenção do parque tecnológico e da padronização de 
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softwares; 
X - desenvolver outras atividades correlatas.  

Subseção VII 
Da Assessoria Contábil  

Art. 113 - Compete à Assessoria Contábil promover o registro 

de todos os documentos contábeis inerentes ao IPSEMDE, bem 

como elaborar, acompanhar e executar o Orçamento do Instituto, 

e confeccionar os balancetes e o balanço geral de cada exercício.  
 

Subseção VIII  
Da Diretoria Jurídica  

Art. 114 - Compete ao Diretor Jurídico promover assistência e 

consultoria jurídica ao IPSEMDE; elaborar minuta de contratos, 

acordos e ajustes de interesse do Instituto; propor e opinar quanto 

a Projetos de Lei, Decretos e Regulamentos; emitir parecer nos 

processos de aposentadorias, pensões ou outros benefícios per-

mitidos por Lei.  
 

SEÇÃO III  
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS  

Subseção I  
Das Disposições Comuns  

Art. 115 - São órgãos colegiados de direção superior do 
IPSEMDE:   

I - o Conselho Previdenciário;

II  -  o Conselho Fiscal;   

§1º - Os integrantes dos órgãos colegiados referidos neste 

artigo, todos nomeados pelo Prefeito, inclusive os suplentes, 
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deverão apresentar declaração de bens no início e no término do 

respectivo período de gestão.   

§2º - A condição de servidor, com pelo menos 5 (cinco) anos de 

efetivo exercício como servidor municipal efetivo ou estável, nos 

termos da lei, é essencial para integrar qualquer cargo, nos Con-

selhos Previdenciário e Fiscal.   

§3º - Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de compa-

recer a 3 (três) reuniões ordinárias, consecutivas, ou cinco alter-

nadas, sem motivo justicado, a critério do respectivo órgão cole-

giado.   

§4º - Em caso de vacância do cargo de membro de qualquer 

dos Conselhos referido neste artigo, o novo titular completará o 

prazo de gestão do seu antecessor.   

§5º - Em se tratando de término de mandato, o membro do 

órgão colegiado, permanecerá em pleno exercício do respectivo 

cargo, até a posse do seu sucessor, o qual iniciará novo mandato.   

§6º - São vedadas relações comerciais entre o IPSEMDE e 

empresas privadas em que funcione qualquer Conselheiro ou 

Diretor do IPSEMDE como diretor, gerente, cotista, acionista 

majoritário, empregado ou procurador, não se aplicando estas 

disposições às relações comerciais entre o IPSEMDE e suas 

patrocinadoras, conforme dispõe a Lei nº 8.666, de 1993.   

§7º - As regras de funcionamento interno dos órgãos colegia-

dos serão estabelecidas em regimentos internos, aprovados pelo 

por Decreto do Executivo.   

§8º - Os regimentos internos deverão observar regras que pre-

servem a transparência, o poder representativo, a democracia 
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das relações internas e a lisura, assim como estabelecer a isen-

ção dos procedimentos adotados pelos Colegiados.   

§9º - Os suplentes substituirão os membros Titulares nos 

casos de ausência, impedimento, renúncia ou vacância.  

Subseção II  

Do Conselho Previdenciário  

Art. 116 - O Conselho Previdenciário é o órgão colegiado de 

direção superior e de supervisão do IPSEMDE e será constituído 

de 7 (sete) membros e seus respectivos suplentes para um man-

dato de 02 (dois) permitida a recondução, sendo:   

I - 02 (dois) representantes do Executivo Municipal, e seus res-

pectivos suplentes, indicados pelo Prefeito dentre os servidores 

ativos; 
II - 01 (um) representante do Poder Legislativo, e seu suplente, 

indicado pela Mesa da 
Câmara Municipal dentre os servidores ativos; 
III - 02 (dois) representante dos servidores ativos; 
IV - 02 (dois) um representante dos servidores inativos e pen-

sionistas;  

§1º - O Conselho Previdenciário terá os cargos de Conselheiro 

Presidente e Secretário.   

§2º - O Presidente do Conselho Previdenciário, além do voto 

pessoal, terá o voto de desempate, e será nomeado pelo prefeito.   
§3º - O Secretário será eleito pelos Conselheiros.   

§4º - O Conselho Previdenciário reunir-se-á ordinariamente 

uma vez por mês para discutir sobre a pauta determinada pelo 

seu Presidente, sempre por votação majoritária dos presentes, 

observado o quórum mínimo de quatro, sob pena de invalidação 

das decisões.   
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§5º - A qualquer tempo, para discutir sobre questão justicada-

mente emergencial ou de relevância excepcional, pode ser con-

vocada reunião extraordinária pelo seu Presidente ou por requeri-

mento subscrito por três de seus membros, com antecedência 

mínima de cinco dias.   

§6º - É vedado aos Conselheiros o exercício simultâneo com 

cargo ou função integrante do quadro de pessoal do IPSEMDE.   

§7º - Os membros do Conselho Previdenciário somente per-

derão o mandato em virtude de: 

I - condenação penal transitada em julgado; 
II - decisão desfavorável em processo administrativo irrecorrí-

vel; 
III - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públi-

cas; 

IV - três ausências consecutivas ou cinco alternadas nas reu-

niões do Conselho, que não forem justicadas.   

§8º - Instaurado processo administrativo para apuração de 

irregularidades, poderá o Chefe do Executivo determinar o afas-

tamento provisório do Conselheiro, até a conclusão do processo.   

§9º - O afastamento de que trata o § 8º deste artigo não 

implica prorrogação do mandato ou permanência no Conselho 

Previdenciário ou Fiscal, além da data inicialmente prevista 

para o seu término.   

§10 - Na hipótese de vacância no Conselho Previdenciário, 

assumirá o respectivo suplente ou, na impossibilidade, outro 

membro será indicado pelos respectivos responsáveis, na forma 

prevista pelo regulamento, devendo o novo membro exercer o 

mandato pelo período remanescente.   
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Art. 117 - Compete ao Conselho Previdenciário xar os objeti-

vos e a política administrativa, nanceira e previdenciária do 

IPSEMDE, e sua ação será desenvolvida pelo estabelecimento 

de diretrizes e normas gerais de organização, operação e admi-

nistração, incumbindo-lhe:   

I -  aprovar a proposta orçamentária anual, bem como suas 

respectivas alterações propostas pela Diretoria Executiva e envi-

ar ao Conselho Fiscal; 

II - deliberar sobre a política de investimentos dos recursos 

administrados pelo IPSEMDE, determinando as práticas, princí-

pios, mecanismos de controle e atuação na gestão de recursos e 

da administração da carteira de investimentos do IPSEMDE, por 

proposta da Diretoria Executiva; 
III - aprovar as avaliações atuariais e auditorias contábeis enca-

minhadas pela Diretoria Executiva; 

IV - propor medidas tendentes ao contínuo aperfeiçoamento e 

modernização do sistema previdenciário; 

V - manifestar-se sobre os atos da Diretoria Executiva que exi-

jam aprovação do Conselho, em especial os processos que tra-

tam de questões polêmicas sobre a concessão de benefícios pre-

videnciários; 
VI - aprovar o plano de contas do IPSEMDE, juntamente com o 

Conselho Fiscal; 

VII - zelar pela vericação e acompanhamento dos casos de 

invalidez e interdição, previamente submetidos à junta médica; 

VIII - autorizar a celebração de convênios, acordos e contratos 

com o Município de Dom Eliseu, relacionados às atividades do 

IPSEMDE, inclusive a contratação de consultores e auditoria 
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para o Instituto; 

IX - elaborar, aprovar e atualizar o Regimento Interno sempre 

que necessário, para adequação as normas vigentes, encami-

nhando-os para aprovação superior; 

X - aprovar as contas do exercício e os seus demonstrativos 

contábeis, scais e administrativos; 

XI - aceitar doações, com ou sem encargos, bem como autori-

zar previamente o recebimento de bens e valores a título de 

dação em pagamento, observada a legislação vigente; 

XII - autorizar a aquisição de bens imóveis; a alienação de 

bens imóveis integrantes do patrimônio do IPSEMDE e a constitu-

ição de ônus reais sobre os mesmos, quando o valor for superior 

ao xado na Lei n 8.666, de 1993, observada a legislação vigente, 

bem como autorizar a edicação em terreno de propriedade do 

IPSEMDE; 

XIII - autorizar e aprovar a negociação de eventuais valores e 

contribuições em atrasos devidos pelo Município de Dom Eliseu, 

observada a legislação vigente quanto ao parcelamento e a 

necessidade de projetos de lei para a recomposição do equilíbrio 

nanceiro-atuarial do regime; 

XIV - autorizar e aprovar o parcelamento da restituição, aos 

servidores, das contribuições previdenciárias indevidas, obser-

vando o disposto no parágrafo único do art. 99 desta lei; 

XV - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos 

relativos a aspectos atuariais, jurídicos, nanceiros e organizaci-

onais relativos a assuntos de sua competência, bem como autori-

zar a participação de representante do Conselho ou prepostos 
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em eventos de interesse do RPPS; 

XVI - acompanhar os projetos de lei disciplinadores de conces-

são de vantagens pecuniárias, reestruturações e planos de car-

gos e remuneração dos servidores municipais, que provoquem 

impactos nos recursos previdenciários, sem o devido custeio, pro-

movendo os atos necessários, junto às autoridades municipais 

competentes, para que as proposituras não comprometam o equi-

líbrio nanceiro-atuarial do regime; 

XVII - aprovar a estrutura organizacional, quadro de pessoal e 

respectivo plano de cargos e carreiras do IPSEMDE; 
XVIII - julgar os recursos interpostos dos atos do Presidente do 

IPSEMDE e da Presidência; 
XIX - aprovar seu Regimento Interno; 
XX - resolver os casos omissos desta lei; 
XXI - desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis 

com as funções do Conselho.   
 
Art. 118 - São direitos básicos dos Conselheiros:   
I - receber capacitação prossional na área de previdência 

municipal; 

II - propor aos órgãos patronais medidas que visem a proteção 

ao trabalho, com vistas a reduzir os índices de ocorrência de 

enfermidades relacionadas ao exercício prossional, bem como 

as aposentadorias especiais.   
 

Subseção III 
Do Conselho Fiscal  

Art. 119 - O Conselho Fiscal, órgão de scalização e controle 

interno da gestão do IPSEMDE, compõe-se de 03 (três) membros 

titulares e seus respectivos suplentes, para um mandato de 03 
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(três) anos, permitida uma única recondução, sendo:   

I - 01 (um) membro e respectivo suplente, indicado pelo Prefei-

to, dentre os servidores efetivos ativos; 

II - 01 (um) membro e respectivo suplente, indicado pela Mesa 

da Câmara Municipal, dentre servidores efetivos ativos; 
III - 01 (um) membro e respectivo suplente, um servidor ativo 

ou inativo, indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educa-
ção Pública do Pará – sub sede no Município de Dom Eliseu, Sin-
dicato dos Servidores Público Municipais de Dom Eliseu – 
SINSEP-DE e/ou pelo Sindicato dos Servidores da Saúde do 
Município de Dom Eliseu.   

§1º - Os membros suplentes serão designados aplicando-se 

os mesmos critérios xados para os membros efetivos.   

§2º - O mandato dos membros designados será de 02 (dois) 

anos, o qual deverá coincidir com o do Conselho Municipal de Pre-

vidência, permitida uma única recondução para o mandato sub-

sequente.   

§3º - Juntamente com os titulares e para cada um, será desig-

nado 01 (um) suplente, que os substituirão em suas licenças e 

impedimentos e os sucederão em caso de vacância, conservada 

sempre a vinculação da representatividade.   
§4º - Será rmado Termo de Posse dos Conselheiros.   

§5º - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente uma vez a cada 

06 (seis meses), com a presença da maioria de seus membros e 

suas decisões serão tomadas com o mínimo de 02 
(dois) votos.   

§6º - A função de Conselheiro Fiscal não será remunerada, 

devendo ser desempenhada no horário compatível com o expedi-

ente normal de trabalho.   
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§7º - O Conselho Fiscal elegerá, dentre seus membros, o seu 

Presidente em sua primeira reunião ordinária, após a sua posse.   
§8º - O Presidente do Conselho Fiscal terá voz e voto de 

desempate;   

§9º - Os membros do Conselho Fiscal deverão ser contribuin-

tes ou beneciários do IPSEMDE.   
§10 - As deliberações do Conselho Fiscal serão lavradas em 

Livro de Atas.   

§11 - Ao Conselho Fiscal aplicam-se as disposições constan-

tes dos §6º a 10, do art. 110 e do art. 112, ambos desta lei.  
 

Art. 120 - Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras atribui-

ções estritamente de scalização:   

I - reunir-se ordinariamente uma vez em cada 6 (seis) mês, 

após a elaboração do balancete, para apreciá-lo, emitindo pare-

cer das contas apresentadas e, extraordinariamente, quando con-

vocado pelo Diretor de Administração e Finanças e ou Conselho 

Previdenciário; 

II - reunir-se ordinariamente a cada início de exercício, depois 

de elaborado o balanço do exercício anterior; 
III - examinar, a qualquer tempo, livros e demais documentos; 

IV - scalizar os atos dos administradores e vericar o cumpri-

mento dos seus deveres legais e estatutários; 

V - acompanhar o recolhimento mensal das contribuições e 

demais repasses, em face dos prazos estabelecidos nesta lei, 

sendo que na ocorrência de eventuais irregularidades, deve noti-

car a Diretoria Executiva e Conselho Previdenciário para adoção 

das medidas cabíveis; 

VI - examinar os procedimentos relativos aos benefícios previ-
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denciários concedidos aos servidores e dependentes, ociando, 

quando for o caso, ao Tribunal de Contas; 
VII - pronunciar-se sobre a alienação de bens patrimoniais do 

IPSEMDE; 

VIII - denunciar às autoridades municipais e às associações 

sindicais dos servidores, assim como ao Tribunal de Contas e ao 

Ministério Público, fatos ou ocorrências comprovadamente desa-

bonadoras, havidas na gestão contábil, patrimonial, nanceira ou 

operacional dos Fundos; 
IX - examinar e dar parecer prévio nos contratos acordos, con-

vênios, por solicitação da Diretoria Executiva; 

X - encaminhar ao Conselho Previdenciário, anualmente, den-

tro dos prazos legais, juntamente com o seu parecer técnico, o 

relatório da Diretoria Executiva relativo ao exercício anterior, o 

processo de tomada de contas, o balanço anual e o investimento 

a ele referente, assim como o relatório estatístico dos benefícios 

prestados; 
XI - scalizar a execução da política de aplicação das receitas 

do IPSEMDE; 

XII - denunciar, ao Conselho Previdenciário, as irregularida-

des vericadas, sugerindo medidas saneadoras; 
XIII  - manifestar-se sobre assuntos que lhe forem enca-

minhados pela Presidência ou pelo Conselho Previdenciário; 
XIV - desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis 

com as funções.   

§1º - Caberá ao Conselho Fiscal após vericação de irregulari-

dade na aplicação dos recursos previdenciários, a instauração de 

procedimento administrativo para apuração dos fatos, nos termos 

da legislação municipal, em especial, do Estatuto dos Servidores 
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Públicos do Município de Dom Eliseu.   

§2º - O Conselho Fiscal poderá dispor de assessoramento de 

contador autônomo ou de rma especializada, sem prejuízo de 

auditoria externa, de caráter obrigatório, observando os critérios 

legais de contratação e as normas internas do IPSEMDE, estabe-

lecidas sobre a matéria. 
 

SEÇÃO IV 
DA COMITÊ DE INVESTIMENTOS  

Art. 121 - A Comissão de Investimentos será composta por 04 

(quatro) membros, escolhidos e nomeados pelo Presidente do 

Instituto, sendo:   

I -  02 (dois) servidores do IPSEMDE; 

II - 01 (um) membro do Conselho Previdenciário; 

III - 01 (um) membro do Conselho Fiscal.   

§1º - Os componentes da Comitê deverão possuir, no mínimo, 

nível médio de escolaridade, bem como a mesma qualicação 

técnica exigida pelos órgãos scalizadores para a gestão dos 

recursos previdenciários de regimes próprios de previdência.   

§2º - Os estudos, relatórios e atos da Comitê de Investimentos 

deverão ser todos reduzidos a termo.  
 
Art. 122 - Compete ao Comitê de Investimentos:   
I - analisar e qualicar as instituições nanceiras ou demais 

instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pessoas 
jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o 
exercício prossional de administração de carteira ou gestão de 
fundos de investimentos, levando- se em conta os padrões técni-
cos indicados em legislação federal pertinente; 

II - analisar e qualicar lâminas de Fundos de Investimentos; 
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III - estudar e analisar rentabilidade das opções de investimen-
tos;   

CAPÍTULO II 
DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA ESCRITURAÇÃO  

Seção I 
 Da Taxa de Administração  

Art. 123 - O valor anual da taxa de administração destinada à 

manutenção do IPSEMDE é de 2% (dois por cento) do valor total 

da remuneração, proventos e pensões dos servidores vinculados 

ao regime, apurado no exercício nanceiro anterior, observando- 

se que:   

I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas 

correntes e de capital necessárias à organização e ao funciona-

mento do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio; 

II - as despesas decorrentes das aplicações de recursos em 

ativos nanceiros não poderão ser custeadas com os recursos da 

Taxa de Administração, devendo ser suportadas com os próprios 

rendimentos das aplicações; 

III - o IPSEMDE poderá constituir reserva com as sobras do 

custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados 

para os ns a que se destina a Taxa de Administração; 
IV - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recur-

sos destinados à Taxa de Administração restringe-se aos destina-
dos ao uso próprio do RPPS;  

§1º - O valor de que trata o “caput” deste artigo será disponibili-
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zado ao IPSEMDE na forma de duo décimos mensais.   

§2º - Eventuais despesas com contratação de assessoria ou 

consultoria deverão ser suportadas com os recursos da Taxa de 

Administração.   
§3º - Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na 

reforma de bens imóveis do IPSEMDE destinados a investimen-
tos, utilizando-se os recursos destinados à Taxa de Administra-
ção, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, 
mediante processo de análise de viabilidade econômico-
nanceira.   

§4º - Não serão computados, no limite da Taxa de Administra-

ção de que trata este artigo, o valor das despesas do IPSEMDE 

custeadas diretamente pelo Município de Dom Eliseu e os valores 

transferidos pelo ente ao RPPS para o pagamento de suas des-

pesas correntes e de capital, desde que não sejam deduzidos dos 

repasses de recursos previdenciários.   
 

Art. 124 - As despesas administrativas, para o atendimento 

das prestações de previdência de que trata esta Lei, serão esta-

belecidas nos regulamentos do IPSEMDE, em conformidade com 

os resultados do Plano de Custeio estabelecidos pela Avaliação 

Atuarial e não poderão ultrapassar o estabelecido na legislação 

competente.   

Parágrafo único - A critério do Conselho Previdenciário pode-

rá a Administração das Obrigações Passivas do IPSEMDE ser 

exercida por Entidade externa, por meio de processo licitatório, 

com o objetivo de se aumentar a eciência, diminuir gastos e 

absorver novas tecnologias nesta área de atuação, enquadran-

do-se nos limites xados para o atendimento das despesas admi-
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nistrativas.

Seção II  

Da Escrituração  

Art. 125 - O IPSEMDE manterá registros contábeis próprios, 

criando Plano de Contas que espelhe, com dedignidade, a sua 

situação econômico-nanceira de cada exercício, evidenciando 

as despesas e receitas previdenciárias, patrimoniais, nanceiras 

e administrativas, além da situação do ativo e passivo, aplicando, 

no que couber, o disposto na legislação editada pelo Ministério da 

Previdência Social e observando as seguintes normas gerais de 

contabilidade:  

I - a escrituração deverá incluir todas as operações que 

envolvam direta ou indiretamente, a responsabilidade do 

IPSEMDE e modiquem ou possam vir a modicar seu patrimô-

nio; 

II - a escrituração será feita de forma autônoma em relação 

às contas do ente público; 

III - o exercício contábil tem a duração de um ano civil, encer-

rando-se em 31 de dezembro; 

IV - as demonstrações nanceiras devem expressar a situa-

ção do patrimônio durante o exercício contábil, a saber:   
a) balanço patrimonial; 
b) demonstração do resultado do exercício; 
c) demonstração nanceira da origem e aplicação dos recur-
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sos; 
d) demonstração analítica dos investimentos; 
e) demonstrativo de variações patrimoniais;   

V - adoção de registros contábeis auxiliares para apuração de 

depreciações, avaliações dos investimentos, evolução das reser-

vas e demonstração do resultado do exercício; 

VI - complementação de suas demonstrações nanceiras por 

notas explicativas e outros demonstrativos que permitam o minu-

cioso esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 

exercício; 

VII - os investimentos em imobilizações de capital para o uso 

de renda devem ser corrigidos e depreciados pelos critérios ado-

tados pelo Banco Central do Brasil.   
 

Art. 126 - O IPSEMDE publicará na imprensa ocial do Municí-

pio, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, 

demonstrativo nanceiro e orçamentário da receita e despesa 

previdenciária, nos termos da legislação federal vigente.   

Parágrafo único - O demonstrativo a que se refere este artigo 

será no mesmo prazo, encaminhado ao Ministério da Previdência 

Social juntamente com os seguintes documentos:   
I - demonstrativo nanceiro relativo às aplicações do 

IPSEMDE; 

II - comprovante mensal do repasse ao RPPS das contribui-

ções dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive de suas 

autarquias e fundações públicas, e dos valores descontados dos 

servidores e dos pensionistas, correspondentes às alíquotas xa-

das por esta lei.   
 

99



Art. 127 - O IPSEMDE, na condição de entidade gestora do 

regime previdenciário, prestará contas anualmente ao Tribunal 

de Contas.   
 

Art. 128 - O IPSEMDE disponibilizará os registros individuali-

zados das contribuições dos servidores ativos dos Poderes 

Legislativo e Executivo, inclusive suas autarquias e fundações 

públicas, com as seguintes informações:   
I - nome; 
II - matrícula; 
III - remuneração mensal; 
IV - valores mensais e acumulados da contribuição do servidor 

ativo; 

V - valores mensais e acumulados da contribuição dos Pode-

res Legislativo e Executivo, inclusive de suas autarquias e funda-

ções públicas.   

Parágrafo único - O servidor será cienticado das informa-

ções constantes de seu registro individualizado mediante extrato 

anual de prestação de contas.   
 

Art. 129 - Na avaliação atuarial anual prevista na forma desta 

lei serão observadas as normas gerais de atuária e os parâmetros 

discriminados na legislação pertinente.   

§1º - A Prefeitura do Município de Dom Eliseu e demais órgãos 

e entes empregadores observarão as orientações contidas no 

parecer técnico atuarial anual e, em conjunto com a Diretoria Exe-

cutiva do IPSEMDE, adotarão as medidas necessárias para a 

imediata implantação das recomendações dele constantes.   

§2º - O Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial 
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(DRRA) será encaminhado ao Ministério da Previdência Social, 

no prazo xado pela legislação federal pertinente.  

CAPÍTULO III  
DO REGIME FINANCEIRO  

SEÇÃO I  
DA DURAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO  

Art. 130 - O exercício nanceiro do IPSEMDE coincide com o 
ano civil.   

 
SEÇÃO II  

DO ORÇAMENTO  

Art. 131 - A Presidência do IPSEMDE apresentará ao Conse-

lho Previdenciário, até o dia 31 de março de cada ano, o orçamen-

to-programa para o ano seguinte, justicado com a indicação dos 

correspondentes planos de trabalho.   

§1º - No prazo de 30 (trinta) dias contados de sua apresenta-

ção, o Conselho Previdenciário decidirá sobre o orçamento-

programa.   

§2º - Para a realização de planos, cuja execução possa exce-

der um exercício, as despesas previstas serão aprovadas global-

mente, consignando-se nos orçamentos seguintes as respecti-

vas provisões.   
 

Art. 132 - Durante o exercício nanceiro, por proposta da Pre-

sidência do IPSEMDE, poderão ser autorizados, pelo Conselho 

Previdenciário, créditos adicionais, desde que os interesses da 
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Autarquia exijam e haja recursos disponíveis.   

 
SEÇÃO III 

DOS BALANCETES E DO BALANÇO GERAL  

Art. 133 - O IPSEMDE deverá levantar balancete, ao nal de 

cada mês, e o Balanço Geral, ao término de cada exercício nan-

ceiro, que além dos fundos especiais e provisões, o Balanço 

Geral e os balancetes mensais consignarão as reservas técnicas 

xadas, segundo as diretrizes gerais do sistema.   

SEÇÃO IV 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Art. 134 - A Prestação de Contas da Presidência e o Balanço 

Geral do exercício encerrado, acompanhado não só do parecer 

do Conselho Fiscal, como também das demais peças instrutivas, 

serão submetidas, até 28 de fevereiro do exercício seguinte, à 

apreciação do Conselho Previdenciário que, sobre os mesmos, 

deverá deliberar até 31 de março, e posteriormente, encaminhará 

ao Executivo Municipal.   

Parágrafo único - A aprovação, sem restrições, do Balanço 

Geral e da prestação de contas da Presidência, com parecer favo-

rável do Conselho Fiscal, exonerará os Diretores do IPSEMDE de 

responsabilidade, salvo os casos de erro, dolo, fraude ou simula-

ção, posteriormente apurados na forma da Lei.  
 

TITULO V 
DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS  
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CAPÍTULO ÚNICO 
DA CONTA DO REGIME  

Art. 135 - A conta especica criada para contabilizar o produto 

da arrecadação das contribuições previdenciárias, outros depósi-

tos e consignações, é formada:  

I - pelos recursos do Fundo existente na data imediatamente 

anterior à vigência desta Lei, seus rendimentos, os recursos de 

reserva técnica e os provenientes do pagamento do décit técni-

co; 

II - pelas contribuições dos servidores efetivos vinculados na 

data da publicação desta lei aos Poderes Legislativo e Executivo, 

inclusive suas autarquias e fundações públicas, bem como aos 

que vierem a ingressar no serviço público; 

III - pelas contribuições dos inativos, pensionistas e dependen-

tes do servidor cujos benefícios previdenciários sejam pagos pelo 

IPSEMDE na data da publicação desta lei, bem como aos benefí-

cios previdenciários que vierem a ser concedidos pelo Instituto.   

§1º - A parcela relativa a tempo de serviço anterior à liação 

dos servidores ao RPPS, deverá ser suprida mediante aporte de 

recursos a cargo do Município, que poderá ser efetivado a vista 

ou mediante parcelamento, resguardado o equilíbrio atuarial do 

regime.   

§2º - A contrapartida contábil da conta será, a qualquer tempo, 

o seu patrimônio, sendo a diferença credora ou devedora repre-

sentada pela conta de décit técnico ou superávit técnico, respec-

tivamente, a ser apurada atuarialmente no nal de cada exercício.   
 

Art. 136 - A conta será administrada de acordo com as normas 
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da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e de acordo com 

as regras estabelecidas na legislação federal pertinente, obser-

vados os seguintes princípios:   
I - captação e formação de um patrimônio de ativos nanceiros 

de coparticipação; 

II - administração dos recursos nanceiros e sua aplicação 

visando o incremento e à elevação das reservas técnicas; e 

III - nanciamento sob a forma de repasse, de caráter compen-

satório, do custeio das folhas de pagamento dos servidores muni-

cipais que passarem à inatividade ou legarem pensões.  

§1º - A administração e operacionalização da conta será de 

responsabilidade do IPSEMDE, que será a entidade responsável 

pela análise e concessão dos benefícios previdenciários previs-

tos por esta lei.   

§2º - O pagamento dos benefícios previdenciários será pro-

cessado pelo IPSEMDE à conta dos recursos previdenciários cap-

tados na forma deste capítulo.   
 

Art. 137 - Constituem receitas do IPSEMDE, na conformidade 

das disposições contidas nesta lei:   

I - as contribuições compulsórias da Prefeitura, Câmara Muni-

cipal, autarquias e fundações públicas municipais, e dos servido-

res ativos, inativos e pensionistas, conforme previsto nesta lei; 

II - o produto de rendimentos, acréscimos ou correções prove-

nientes das aplicações de seus recursos; 

III - as compensações nanceiras obtidas pela transferência 

de entidades públicas de previdência federal, estadual, distrital 

ou municipal e do Regime Geral de Previdência Social - RGPS; 
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IV - as subvenções recebidas dos governos federal, estadual e 

municipal; 

V - as doações e os legados;  

VI - os recursos e créditos a título de aporte nanceiro; 

VII - os recursos existentes na data desta lei na conta respecti-

va; 

VIII - os recursos provenientes da reserva técnica; 

IX - outras receitas criadas por lei.   

§1º - O Poder Executivo, suas autarquias e fundações e o 

Poder Legislativo repassarão integralmente para o IPSEMDE os 

valores relativos à cobertura das insuciências nanceiras prove-

nientes do pagamento das aposentadorias e pensões de seus 

respectivos servidores, concedidas ou a serem concedidas, na 

forma desta lei.   

§2º - O repasse dos recursos relativos à cobertura das insu-

ciências nanceiras de que trata o parágrafo anterior será feito ao 

IPSEMDE no prazo máximo de cinco dias úteis que antecedem o 

pagamento dos benefícios previdenciários, relativo ao nal de 

cada mês.  

§3º - O IPSEMDE informará, mensalmente, o montante da 

insuciência nanceira para pagamento das aposentadorias e 

pensões de cada ente, respectivamente.   
 

Art. 138 - Os recursos da conta garantidora do pagamento dos 

benefícios de responsabilidade do IPSEMDE serão aplicados 

conforme as diretrizes xadas na legislação vigente, de modo a 

assegurar-lhes segurança, rentabilidade e liquidez, cando a 

critério do IPSEMDE a utilização de instituição nanceira autori-
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zada para esse m.   

Parágrafo único - A política e diretrizes de investimentos dos 

recursos nanceiros do Fundo administrado pelo IPSEMDE 

serão elaboradas com observância às regras de prudência esta-

belecidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo 

Banco Central do Brasil, vedada a aplicação em títulos públicos, 

exceto os títulos públicos federais.   
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

CAPÍTULO I
DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA  

Art. 139 - Os servidores que ingressaram no serviço público 

até 16 de dezembro de 1998 poderão optar por se aposentar com 

proventos reduzidos, calculados na forma do art. 137 desta lei, 

desde que implementem, cumulativamente, as seguintes condi-

ções:  

I - 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (qua-

renta e oito) anos de idade, se mulher; 

II - 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se 

dará a aposentadoria;

III - tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:   
a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta) anos, se 

mulher; 

b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% 

(vinte por cento) do tempo que, no dia 16 de dezembro de 1998, 

faltaria para atingir o limite de tempo referido na alínea “a” deste 

inciso.  

§1º - O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigên-
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cias para aposentadoria previstas neste artigo, terá os seus pro-

ventos reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limi-

tes de idade estabelecidos no inciso I do art. 35 desta lei, na 

seguinte proporção:   

I - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para o servi-

dor que completar as exigências para aposentadoria na forma do 

“caput" até 31 de dezembro de 2005; 

II - 5% (cinco por cento) para o servidor que completar as exi-

gências para aposentadoria na forma do “caput” a partir de 1º de 

janeiro de 2006.   

§2º - O professor, servidor público, que até 16 de dezembro de 

1998 tenha exercido atividade de magistério e opte por aposen-

tar-se na forma do disposto neste artigo, terá o tempo de serviço 

exercido até essa data contado com o acréscimo de 17% (dezes-

sete por cento), se homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, 

desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo 

exercício das funções de magistério apurado na forma do dispos-

to no inciso VII do art. 44 desta lei, observado o disposto no § 1º 

deste artigo.   

§3º - Os proventos de aposentadoria voluntária de que trata 

este artigo serão reajustados na forma do art. 40 desta lei.   
 

Art. 140 - Os servidores que ingressaram no serviço público 

até 16 de dezembro de 1998 poderão se aposentar com proven-

tos integrais, calculados na forma do art. 138 desta lei, desde que 

implementem, cumulativamente, as seguintes condições:   

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 

(trinta) anos de contribuição, se mulher; 
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II - 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço públi-
co; 

III - 15 (quinze) anos de carreira; 
IV - 05 (cinco) anos no cargo em que se dará a aposentadoria; 

V - idade mínima resultante da redução, relativamente aos 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) 

anos de idade, se mulher, de um ano de idade para cada ano de 

contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do "ca-

put" deste artigo.   

§1º - Os servidores de que trata este artigo poderão optar por 

se aposentar voluntariamente de acordo com as regras estabele-

cidas nos arts. 35 e 133 desta lei, hipótese em que a elas se sub-

meterão integralmente, inclusive com relação ao cálculo de pro-

ventos e seu reajustamento.  

§2º - Aos proventos de aposentadoria voluntária concedidos 

na forma deste artigo ca assegurado o direito à paridade na 

forma do disposto no art. 140 desta lei.   

§3º - Às pensões decorrentes das aposentadorias concedidas 

com base neste artigo, ca assegurado o direito à paridade na 

forma prevista no art.141 desta lei.   
 

Art. 141 - Os servidores que ingressaram no serviço público 

até 31 de dezembro de 2003 terão direito à aposentadoria volun-

tária com proventos integrais, calculados na forma do art. 138 

desta lei, desde que implementem, cumulativamente, as seguin-

tes condições:   

I - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade, se mulher; 
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II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 

(trinta) anos de contribuição, se mulher; 
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
IV - 10 (dez) anos de carreira; 
V - 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se 

dará a aposentadoria.   

§1º - O professor, servidor público, que comprove exclusiva-

mente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio na forma do 

disposto no inciso VII do art. 44 desta lei, terá direito à aposenta-

doria ao  que se refere o caput deste artigo a partir de 55 (cinquen-

ta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se 

homem, e 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos 

de contribuição, se mulher, sem prejuízo do cumprimento dos 

demais requisitos previstos no “caput”.   

§2º - Aplica-se o disposto no § 1º aos professores que exercem 

ou vierem a exercer funções de direção, coordenação e assesso-

ramento pedagógico exclusivamente nos estabelecimentos esco-

lares, na forma do disposto na Lei federal nº 11.301, de 10 de maio 

de 2006.   

§3º - Os servidores de que trata este artigo poderão optar por 

se aposentar voluntariamente, de acordo com as regras estabele-

cidas no inciso I do art. 35 desta lei, hipótese em que a elas se sub-

meterão integralmente, inclusive com relação ao cálculo de pro-

ventos e seu reajustamento.  

§4º - Aos proventos de aposentadoria voluntária concedidos 

na forma deste artigo ca assegurado o direito à paridade na 

forma do disposto no art. 140 desta lei.   
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Art. 142 - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de 

aposentadoria aos servidores que, até a data 31 de dezembro de 

2003, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção des-

ses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigen-

te.   

CAPÍTULO II
DO CÁLCULO DOS PROVENTOS  

Art. 143 - Os proventos da aposentadoria voluntária a ser con-

cedida na forma do art. 133 desta lei serão calculados de acordo 

com a regra estabelecida no art. 36.   
 

Art. 144 - Os proventos das aposentadorias voluntárias a 

serem concedidas na forma dos arts.134 e 135 desta lei serão 

integrais, e corresponderão à totalidade da remuneração do ser-

vidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.   

Parágrafo único - O valor dos proventos calculados na forma 

deste artigo não poderá ser inferior ao salário mínimo, nem exce-

der a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria.   
 

Art. 145 - Os proventos das aposentadorias voluntárias a 

serem concedidas na forma do artigo 136 desta lei, serão calcula-

dos de acordo com a legislação em vigor à época em que foram 

atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão do 

benefício ou nas condições da legislação vigente, a critério do 

servidor.   
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§1º - Na hipótese do servidor ter implementado as condições 

para a aposentadoria com proventos proporcionais, será consi-

derado, com vistas à xação do percentual devido para o benefí-

cio, a ser concedido a qualquer época, o tempo de serviço ou con-

tribuição apurado até a data em que adquiriu o direito à aposenta-

ção, desprezados, para esse m, os períodos posteriores.   

§2º - O valor dos proventos calculados na forma deste artigo 

não poderá ser inferior ao salário mínimo.   

§3º - Aos proventos das aposentadorias concedidas com base 

neste artigo ca assegurado o direito à paridade na forma do dis-

posto no art. 140 desta lei.  

CAPÍTULO III
DA PARIDADE DOS BENEFÍCIOS  

Art. 146 - Aos benefícios abaixo discriminados é assegurada a 

revisão na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 

modicar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 

também estendidos aos aposentados paritários quaisquer bene-

fícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores 

em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 

reclassicação do cargo ou função em que se deu a aposentado-

ria:   

I - aposentadorias concedidas na forma dos arts. 30, 34 e 35 

desta lei; 

II - pensões decorrentes das aposentadorias concedidas na 

forma do art. 30, 34 e 35 desta lei; 

III - aposentadorias e pensões em fruição na data da publica-

ção da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.   
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CAPÍTULO IV 
DO ABONO DE PERMANÊNCIA  

Art. 147 - Os servidores que tenham completado ou venham a 

completar as exigências para a aposentadoria voluntária previs-

tas nos arts. 30, 34 e 35, desta lei e optem por permanecer em ati-

vidade farão jus a um abono de permanência equivalente ao valor 

da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória, mediante requerimento.   

§1º - O pagamento do abono de permanência é de responsabi-

lidade do órgão ou ente ao qual o servidor se encontra vinculado.   

§2º - A concessão do abono de permanência dependerá de 

prévia manifestação favorável do IPSEMDE.   

§3º - O abono de permanência será devido a partir da data do 

protocolo do requerimento a que alude o “caput” deste artigo.   

§4º - Os servidores de que trata o art. 34 e 35, desta lei e que 

optem por permanecer em atividade, tendo completado as exi-

gências para aposentadoria voluntária e que contem com, no míni-

mo, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, ou 30 (trin-

ta) anos de contribuição, se homem, farão jus ao abono de per-

manência.  

§5º - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que ze-

rem jus à aposentadoria prevista no art. 35, I, desta lei.  
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS Á APOSENTADORIA  
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POR INVALIDEZ DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM 
ATÉ 31.12.2003  

Art. 148 - O servidor que tenha ingressado até 31 de dezem-

bro de 2003 e que venha se aposentar por invalidez permanente 

com fundamento no inciso I do §1º do art. 40 da Constituição Fede-

ral terá direito de ter seus proventos calculados com base na 

remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e 

ao benefício da paridade prevista no art. 140 desta Lei.  

§1º - As pensões decorrentes das aposentadorias prevista no 

caput deste artigo farão jus à paridade de que trata o art. 140 

desta Lei.  

§2º - Aos servidores que ingressarem a partir do dia 01 de jane-

iro de 2004, aplicam-se as disposições contidas nos artigos 30 a 

33 e 36 a 40 desta lei.  
 

TÍTULO VII 
AS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 149 - O Executivo poderá ceder servidores do quadro 

geral de pessoal, em especial, das áreas de recursos humanos, 

contabilidade, nanceira e administrativa, segurança do trabalho, 

serviço social, medicina, sem prejuízo da remuneração no cargo 

efetivo e demais vantagens, inclusive jornada de trabalho, para 

desempenho de suas atribuições no IPSEMDE. 

Parágrafo único - Os servidores cedidos terão computado, 

para todos os efeitos legais, o período de afastamento junto ao 

IPSEMDE, como tempo de serviço público municipal local, tempo 

de carreira e tempo no cargo efetivo.   
 

Art. 150 - Os pedidos de aposentadoria, exoneração e licença 
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para tratar de interesse particular ou afastamento a qualquer títu-

lo, sem prejuízo de vencimentos, e suas respectivas prorroga-

ções, serão obrigatoriamente instruídos, com a documentação 

pertinente, perante o IPSEMDE.  
 

Art. 151 - O servidor, que por força das disposições desta lei 

tiver sua inscrição cancelada, receberá do IPSEMDE a compe-

tente certidão de tempo de contribuição, a ser emitida na forma da 

legislação federal pertinente.   
 

Art. 152 - O servidor que ingressou até 31 de dezembro de 

2003 e que se aposentou por invalidez a partir de 01 de janeiro de 

2004 terá seus proventos revistos para o m de serem xados de 

acordo com a remuneração no cargo efetivo no qual se aposen-

tou e fará jus à paridade na forma prevista no art. 140 desta Lei.   

§1º - A revisão de que trata o caput deste artigo produzirá efei-

tos a partir de 29 de março de 2012.   

§2º - O prazo para a revisão prevista no caput é de até 180 (cen-

to e oitenta) dias contados da publicação da EC 70, de 29 de 

março de 2012.   

§3º - A revisão prevista neste artigo será aplicada às pensões 

decorrentes das aposentadorias por invalidez de que trata o 

caput deste artigo.   
 

Art. 153 - Os créditos do IPSEMDE constituem dívida ativa, 

considerada líquida e certa quando devidamente inscritos em 

livro próprio, com observância dos requisitos exigidos na legisla-

ção pertinente, para os ns de execução judicial.   
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Art. 154 - Em caso de extinção do IPSEMDE, mediante Lei 

especíca, todo o seu patrimônio passará, obrigatoriamente, a 

integrar o patrimônio do Município de Dom Eliseu, que o sucederá 

em todos os seus direitos e obrigações.   
 

Art. 155 - No caso de extinção do regime previdenciário esta-

belecido nesta lei, ou cessação, interrupção, supressão ou redu-

ção de benefícios, o Tesouro Municipal assumirá integralmente a 

responsabilidade pelo pagamento dos benefícios já concedidos, 

bem como daqueles cujos requisitos necessários à sua conces-

são tenham sido implementado até a data da extinção do RPPS.   
 

Art. 156 - As normas necessárias ao funcionamento do Siste-

ma Previdenciário de que trata esta Lei, assim como, aquelas 

necessárias para a concessão de benefícios e serviços a serem 

prestados, serão baixadas pela Presidência, ad referendum do 

Conselho Previdenciário.   
 

Art. 157 - No máximo uma vez por ano, uma nova Avaliação 

Atuarial deve ser feita, determinando as novas necessidades de 

nanciamento do sistema, bem como o passivo atuarial; Este 

procedimento poderá ser revisto em prazo inferior a um ano, sem-

pre que se demonstrar necessidade técnica.   
 

Art. 158 - Deverá ser realizada auditoria contábil em cada 

balanço, por prossional ou entidade com inscrição regular no 

Conselho Regional de Contabilidade.  
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Art. 159 - As despesas decorrentes da execução da presente 

lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, con-

signadas nos orçamentos dos Poderes Legislativo e Executivo, 

inclusive de suas autarquias e das fundações públicas, suple-

mentadas se necessário. 
   
Art. 160 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.   
 
Art. 161 - Ficam revogadas a Lei nº 334, de 29 de abril de 

2010, e disposições contrarias.   
 

Gabinete do Prefeito de Dom Eliseu, Estado do Pará, 27 de abril de 2017.

Ayeso Gaston Siviero

Prefeito de Dom Eliseu 
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