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i.,Ni::] (Dispõe sobre a adequação da Lei nO2612 de 04 de julho de 2001, aos
,:;JJ y, . dispositivos da Emenda Constitucional de nO41 de 19 de dezembro de
MÍ,'" )o'v',t_ 2003 e às demais disposições legais, através da alteração, inclusão,
I' " '.I ,'! lAif~ modificação e revogação, de artigos e seções e da outras providências)

{-J/ \ .q:;( ZfJ{1
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA

NEGRA, usando de suas atribuições legais;

FAZ SABER. que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei Complementar:

ARTIGO 1° - A Lei nO2612 de 04 de julho de 2001, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Artigo 3° - O SERPREV, atendendo no que couber, as condições estabelecidas
na nova Legislação Federal (Emenda Constitucional nO41, de 19 de dezembro de 2003
e demais disposições legais) tem por finalidade implantar e desenvolver:

§1° .,.""",., "., .."..'..".." ,..,,.

b) Superintender a concessão dos beneficios previdenciários e assistenciais aos
funcionários públicos municipais, autárquicos e fundacionais, e da Câmara Municipal e
i seus dependentes, nos termos e nos limites desta Lei;

§ 20 Funcionários Públicos Municipais para os efeitos desta Lei são os servidores que
exerçam cargos públicos municipais efetivos, na Prefeitura Municipal, em suas
autarquias e fundações, e na Câmara Municipal;

§ 30 Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de Previdência Social para
os funcionários públicos municipais do Município de Serra Negra, e de mais de uma
unidade gestora deste regime.

Artigo 4° - _." "._ .

I - As contribuições previdenciárias compulsórias da Prefeitura Municipal, de suas
autarquias e fundações, da Câmara Municipal, dos funcionários municipais ativos e
inativos, conforme disposto no inciso I dos artigos 73 e 74 desta Lei;

" - As contribuições assistenciais da Prefeitura Municipal, de suas autarquias e
fundações, da Câmara Municipal, dos funcionários municipais ativos e inativos,y_
conforme disposto nos incisos 11 dos artigos 73 e 74 desta Lei. ~ T)
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XI - As compensações financeiras obtidas pela transferência das Entidades Públicas de
Previdência Federal, Estadual e Municipal.

§ 1° - As receitas efetivamente realizadas, descritas neste artigo, serão depositadas
obrigatoriamente em contas especiais a serem abertas e mantidas em agências de
estabelecimento oficial de crédito, localizados neste praça, desvinculadas de qualquer
outra entidade ou ente municipal e da própria Prefeitura da Estância de Serra Negra.

Artigo 7° - A escrituração deve obedecer às normas e princípios contàbeis
previstos na Lei nO4320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores e ao
disposto na Portaria n?916, de 15 de julho de 2003, e, ainda, às seguintes regras:

11- revogado

IV - a autarquia deve elaborar, com base em sua escrituração contábil e na forma
fixada pelo Ministério da Previdência Social; demonstrações financeiras que expressem
com clareza a situação do patrimônio do regime próprio de Previdêncía Social do
Município, e as variações ocorridas no exerclcio, a saber:

a) Balanço orçamentário;
b) Balanço financeiro;
c) Balanço patrimonial; e
d) Demonstração das variações patrimoniais.

v - a autarquia deve adotar registros contábeis auxiliares para apuração de
depreciações, de reavaliações dos investimentos e de evolução das reservas;

VI - as demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas e
outros quadros demonstrativos necessários ao minucioso esclarecimento da situação
patrimonial e dos investimentos mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social;

VII - os imóveis para uso ou renda devem ser reavaliadas e depreciadas na forma
estabelecida no anexo IV do Manual de Contabilidade Aplicado aos Regimes Próprios
de Previdência Social, aprovado pela Portaria nO916, de 15 de julho de 2003.

§ 1° - .

1- revogado

11 - Promover a reavaliação atuarial observando as normas gerais previstas no
anexo I da Portaria nO4992, de 05 de fevereiro de 1999.
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§2° - revogado

Artigo 10 - .

I- .

a) Das contribuições previdenciárias, dos funcionários municipais ativos e
inativos e dos entes de direito público;

d) Das compensações financeiras obtidas pela transferência de outras entidades
previdenciárias.

§ 1° - Os recursos financeiros e patrimoniais do SERPREV, integrantes do FRAP,
serão aplicados diretamente ou por intermédio de Instituições Financeiras Privadas ou
Públicas contratada, de conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Administrativo e de acordo com a determinação do Conselho Monetário Nacional,
conforme estabelecido na Resolução CMN nO2652, de 23 de setembro de 1999;

§ 2° - As diretrizes estabelecidas pelo Conselho Administrativo deverão orientar-se
pelos seguintes objetivos:

a) Segurança dos investimentos;
b) Rentabilidade real compativel com as hipóteses atuariais; e
c) Liquidez das aplicações para pagamento dos beneficios.

§ 3° - N1:io incide o princípio da Iícítação sobre as aplicações e investimentos
patrimoniais e financeiros para a garantia da execução das obrigações do FRAP.

11 - ••.••••.••..•.•.••••••••••.••••••••••.•..•.••••••••.•..

c) abono anual;
d) Despesas administrativas relacionadas ao atendimento exclusivo ao regime

próprio de previdência dos segurados;
e) Auxílio doença;
f) Salário família;
g) Salário maternidade; e
h) Auxílio reclusão.

Parágrafo único - Quando as despesas administrativas forem comuns, ou seja,
utilizadas tanto para o atendimento ao regime próprio de previdência, quanto para o
atendimento ao plano de assistência à saúde, o seu valor será rateado
proporcionalmente entre o FRAP e o FAS, tendo como base de rateio o percentual de
contribuição previdenciária e assistencial previsto nos artigos 73 e 74 desta Lei e,
debitadas separadamente em cada conta. ~ b
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111- revogado

IV - revogado

V- .

a) Das contribuições assistenciais dos funcionários municipais ativos e inativos e
dos entes de direito público;

VI- .

c) despesas administrativas relacionadas ao atendimento exclusivo ao plano de
assistência à saúde dos segurados:

1- revogado

li-revogado

Parágrafo único: Fica vedada a utilização dos fundos. reservas e provisões,
garantidoras dos beneficios previdenciários, para o pagamento dos serviços
assistenciais de qualquer espécie e vice-versa.

Artigo 13 - As despesas deverão obedecer aos princlpios da Licitação Pública
vigentes para o Município, ressalvado o quanto disposto no parágrafo 3° do inciso I do
artigo 10 desta Lei.

Artigo 24 - .

VII - estabelecer normas para a aplicação de recursos financeiros do 5ERPREV, e
decidir, mediante prévia autorização legislativa, pela aplicação de recursos em imóveis,
metais preciosos, direitos e ações observando que para a aplicação dos recursos
vinculados ao FRAP, deverão ser obedecidas as normas e diretrizes determinadas pelo
Conselho Monetário Nacional conforme disposto nos parágrafos 1°, 2° e 3° do inciso I
do artigo 10 desta Lei.

Artigo 25 - .
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V -revogado

Artigo 26 - .

Parágrafo Único - Aplica-se à escolha dos membros do Conselho Fiscal as mesmas
regras indicadas para a escolha dos membros do Conselho Administrativo.

Artigo 31 - Compete aos funcionários do SERPREV executar os serviços de
arrecadações e aplicações dos recursos da autarquia e de concessão dos beneficios
previdenciários e assistenciais aos segurados e seus dependentes, e, especialmente:

11 - executar as atividades administrativas, financeiras, previdenciárias e assistenciais
da autarquia;

111 - acatar e executar as normas legais e as deliberações do Conselho Administrativo
relativas à gestão financeira da autarquia e à concessão dos beneficios previdenciários
e assistenciais.

Artigo 32 - .

§ 5° - Os recursos a serem despendidos pelo SERPREV, a título de Despesas
Administrativas e Custeio de seu funcionamento, não poderão em hipótese alguma,
exceder a 2,0% (dois por cento) do valor total da remuneração, proventos e pensões
dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, relativamente ao
exercício financeiro anterior.

Artigo 33 - Ao diretor compete administrar os recursos do SERPREV e
superintender a concessão de beneficios previdenciários e assistenciais previstos nesta
Lei, com auxilio do Técnico em Contabilidade e do Encarregado do Setor de Beneficios,
que lhe é subordinado, e, especialmente:

Artigo 34 - .

VII - Controlar, juntamente com o Encarregado do Setor de Beneficios, o efetivo
recolhimento das contribuições previdenciárias e assistenciais dos segurados, pelo }

Praça John F. Kennedy, S/Nº - CENTRO - SERRA NEGRA - SP - CEP 13930-000~-

FONE: (19) 3892-9600 - FAX: (19) 3892-9631 G



e PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
~ DE SERRA NEGRA

\"'~~- CIDADE SAÚDE
órgão competente da Municipalidade, e o repasse à autarquia destas contribuições e
daquelas devidas pela Prefeitura.

Artigo 35· .

I - controlar o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias e assistenciais dos
segurados;

Artigo 48 - O pessoal do SERPREV fica sujeito às mesmas normas instituídas
pela Prefeitura Municipal da Estância de Serra Negra, ao seu quadro de servidores e,
também se encontram amparados pela presente Lei, devendo o SERPREV, na
condição de empregador, enquadrar-se como tal no cumprimento de seus deveres,
inclusive quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias e assistenciais
mensais.

Artigo 49 - .

Parágrafo Único - É vedado ainda ao SERPREV, atuar como instituição financeira,
conceder empréstimo, aval aceite, bem como prestar fiança, ou obrigar-se de favor por
qualquer outra forma.

Artigo 50 - As contribuições previdenciárias e assistenciais recolhidas pelo
funcionário à Prefeitura e às suas autarquias e fundações, e à Câmara Municipal e
aquelas devidas por estes entes de direitos públicos deverão ser repassadas ao
SERPREVaté o 3° (terceiro) dia útil da data do recolhimento, mediante guia própria.

§ 3° O Prefeito do Município, o Presidente da Câmara Municipal, os Presidentes de
Autarquias e Fundações e os ordenadores de despesas serão responsabilizados,
solidariamente. na forma da Lei, caso o recolhimento das contribuições dos Órgãos sob
sua responsabilidade não ocorram na data e condições desta Lei.

Artigo 54 - revogado

Artigo 55 - A autarquia encaminhará à Secretaria de Previdência Social, até
trinta dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, Demonstrativo das
Receitas e Despesas do Regime Próprio desse período de acordo com o Anexo 11,que
faz parte integrante desta Lei, e publicará também neste mesmo prazo, demonstrativo
financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias acumuladas no
exerci cio financeiro em curso.
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li-revogado

111-revogado

IV - revogado

V- revogado

VI - revogado

Parágrafo Único - revogado

ARTIGO 2° - Fica criado o artigo 55-A

Artigo 55-A - A autarquia encaminhará á Secretaria da Previdência Social o
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, até 31 de julho de cada
exercicio.

Artigo 56 - revogado

Artigo 57 •.............................................

§ 1° - Fica vedada à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos
do Governo Federal.

Artigo 62 - .

I - .

1) Auxílio doença;
g) Salário maternidade; e
h) Salário família

11- .

c) auxílio reclusão.

Artigo 63 - O regime próprio de previdência social dos funcionários municipais,
autárquicos e fundacionais do Municipio da Estância de Serra Negra tem os seus
recursos financeiros e patrimoniais, garantidores dos benefícios previdenciários citados
no artigo anterior, administrado obrigatoriamente pelo FRAP - FUNDO DE RESERVA
DE APOSENTADORIAS E PENSÚES, conforme previsto ao Artigo 10 desta Lei. 00 0 b
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Artigo 65 - .

v - os funcionários comissionados ocupantes, exclusivamente, de cargos temporários
de livre nomeação e exoneração.

Parágrafo Único - Se os segurados citados nos incisos 111,IV e V deste artigo, além da
condição especifica, forem também funcionários públicos municipais efetivos dos entes
públicos do Municipio da Estância de Serra Negra, serão contribuintes obrigatórios do
Regime Próprio da Previdência Social.

Artigo 66 - São beneficiários do plano de beneficios previdenciários de que trata
esta seção, na qualidade de dependentes:

I - o cônjuge; a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de
pensão alimentícia; o companheiro ou a companheira do segurado; reconhecido
judicialmente; o filho não emancipado de qualquer condição menor de dezoito anos de
idade, inválido ou incapaz;

111- o irmão, não emancipado de qualquer condição menor de dezoito anos de idade,
que comprove a dependência econômica do segurado e nem seja assistido por outro
órgão previdenciário.

§ 1° - Equipara-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do
segurado e desde que comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida
em Resolução do Conselho Administrativo e no Regulamento do Imposto de Renda, o
enteado e o menor que esteja sob. sua tutela e não possua bens suficientes para o
próprio sustento e educação.

§ 2" - O menor sob tutela somente poderá ser equiparado ao filho do segurado
mediante apresentação de termo de Meia.

Artigo 67 - O plano de assistência à saúde ao segurado e aos seus
dependentes, de caráter contributivo e filiação obrigatória, será custeado mediante
contribuição própria dos funcionários e das entidades municipais, contabilizada à parte
da contribuição previdenciária, no FAS- FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, a que
se refere o artigo 10 desta lei.
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Artigo 68 - São segurados obrigatórios e beneficiários do plano de assistência à

saúde de que trata esta seção, os elencados no artigo 64 e seus incisos, observando,
ainda, o quanto disposto no parágrafo único do artigo 65 desta lei.

Artigo 69 - São excluídos do plano de assistência à saúde, de que trata esta
seção, os servidores elencados no artigo 65 desta Lei, ressalvado o quanto disposto no
parágrafo único deste mesmo artigo.

Artigo 72 - O servidor afastado em decorrência de reclusão ou detenção,
licença para tratar de interesses particulares, para o exercício de mandato eletivo ou
qualquer espécie de licença sem vencimentos, fica obrigado a recolher, mensalmente,
até o 3° (terceiro) dia útil do mês subseqüente, a contribuição previdenciária e
assistencial relativa a sua parte e a do Poder Público, levando em consideração o seu
último vencimento, devidamente atualizado, sob pena de perda da qualidade de
segurado, enquanto perdurar o seu afastamento ou licença.

§ 1° - O valor da contribuição deverá acompanhar os índices fixados no Plano Anual de
Custeio.

§ 20 - Ficará suspenso o direito aos benefícios, previstos nesta Lei, do segurado que
deixar de recolher 2 (duas) parcelas consecutivas ou 4 (quatro) não consecutivas,
sendo que somente poderá ser reabilitado a partir da quitação integral do débito.

§3° • O servidor afastado em decorrência de serviço militar obrigatório terá o tempo de
afastamento contado para efeito de aposentadoria e as contríbuições devidas por ele e
pelo ente ao qual está vinculado serão recolhidas, integralmente, pelo ente municipal
empregador durante o período de afastamento.

Artigo 73 - A Contribuição mensal compulsória dos segurados ativos, inativos e
pensionistas consistirá:

I) De uma contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) calculada sobre a
respectiva remuneração ou proventos, inclusive sobre o Abono Anual, destinado ao
custeio do plano de benefícios previdenciários.

a) A contribuição dos servidores inativos e pensionistas incidirá apenas sobre a
parcela dos proventos de aposentadorias e pensões, inclusive sobre o Abono
Anual, que superem o limite máximo estabelecido para os beneficios do
Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 da Constituição
Federal;

Praça John F. Kennedy, S/Nº - CENTRO - SERRA NEGRA - SP - CEP 13930-000

FONE: (19) 3892-9600 - FAX: (19) 3892-9631



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
DE SERRA NEGRA

CIDADE SAÚDE
Se o segurado vier a exercer cargo em comissão ou eletivo, a contribuição
será calculada sobre o total de vencimentos que perceberia se estivesse no
exercício do seu cargo efetivo;

c) Se o segurado vier a exercer cargo em substituição ou função gratificada ou a
responder pelas atribuições de cargo vago, a contribuição será calculada
sobre o total de vencimentos correspondente ao cargo efetivo do servidor;

d) Na hipótese de acumulação permitida em Lei, a contribuição será calculada
sobre os totais de vencimentos correspondentes aos cargos efetivos
acumulados.

11 ) .•..••...••...••••..•.•..•..•.•.••••..••.....••..•.•..••••••••••

§ 3° - As contribuições previdenciárias previstas no Inciso I deste artigo e no Inciso I do
artigo 74 desta Lei, serão revistas e fixados anualmente no Plano Anual de Custeio,
elaborado pela assessoria atuarial contratada pelo SERPREV;

§4° - No caso de eventuais insuficiências financeiras para o pagamento dos benefícios
previdenciários previstos nesta Lei, é de responsabilidade do Município da Estãncia de
Serra Negra a sua cobertura.

Artigo 74 - __ .

Parágrafo Único - As contribuições previstas no Inciso 11deste artigo e no Inciso 11do
Artigo 73 desta Lei, poderão ser revistas sempre que necessárias, ressalvado o quanto
disposto no parágrafo 1° do Artigo 67 e no artigo 133desta Lei.

Artigo 76 - As receitas decorrentes das contribuições a que se referem os Inciso
I dos Artigos 73 e 74 desta lei, e, as rendas decorrentes de sua aplicação no mercado
financeiro, destinadas ao custeio da previdência social deverão constituir o FRAP -
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES, serem depositadas em conta especial
que as identifiquem, e só poderão cobrir as despesas a que se refere o inciso 11do
artigo 10 desta lei.

Artigo 77 - As receitas decorrentes das contribuições a que se referem os inciso
11dos Artigos 73 e 74 desta Lei, e, as rendas decorrentes de sua aplicação no mercado,
destinadas ao custeio da assistência à saúde deverão constituir o FAS - FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, serem depositadas em conta especial que as identifiquem, não -;)
se confundindo com o FRAP a que se refere o artigo anterior, e só poderão ~ y
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despesas a que se refere o inciso VI do artigo 10, observando o quanto disposto no
parágrafo único do inciso 11 deste mesmo artigo 10.

Artigo 78 - Da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. O segurado,
servidor público titular de cargo efetivo, poderá se aposentar, voluntariamente, desde
que atenda ás seguintes condições e requisitos mínimos cumulativamente:

1- 60 (sessenta anos) de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e
55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher; e,

11 - tempo mínimo de 10 (dez) anos de exercicio no serviço público e 5 (cinco) anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

§ 1° - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes próprios de
previdência social e ao regime geral de previdência social, na forma prevista no Artigo
97-A desta Lei.

§ 2° • O segurado de que trata este artigo que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por permanecer em
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no
artigo 83 desta Lei.

ARTIGO 3° - Fica criado o artigo 78-A - Aposentadoria
voluntária por idade

Artigo 78-A • O segurado, servidor público efetivo, poderá se aposentar por
idade, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde
que atenda ás seguintes condições e requisitos mínimos cumulativamente:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se
mulher; e

11 - tempo mínimo de 10 (dez) anos de exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

§ 1° - Os proventos da aposentadoria voluntária por idade serão equivalentes a 1/35
(um trinta e cinco avos), se homem, e 1/30 (um trinta avos), se mulher, por ano
completo de contribuição previdenciária, considerando-se, para o cálculo dos referidos
proventos, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor
aos regimes próprios de previdência social e ao regime geral de previdência social, na
forma prevista no Artigo 97-A desta Lei.

§ ~ . O valor do provento calculado na forma do parágrafo anterior não poderá ser
superior a 100% (cem por cento) da última remuneração, sobre a qual incidiu a il

f;'
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contribuição previdenciária para o SERPREV, no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.

Artigo 81 - Da aposentadoria do professor. O professor segurado que comprove
efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental
ou médio, terá direito à aposentadoria especial, com proventos calculados de acordo
com o artigo 78, § 1°, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições e
requisitos mínimos:

1- 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinqüenta) anos de idade, se
mulher;

1\ - 30 (trinta) anos de contribuição na função de magistério, se homem, e 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição na função de magistério, se mulher; e,

111- 10 (dez) anos, no mínimo, de exercício na função de magistério no serviço público e
5 (cinco) anos no cargo efetivo, na função de magistério, em que se dará a
aposentadoria.

Parágrafo único - Considera-se para efeito do disposto nesta Lei. como efetivo
exercicio nas funções de magistério, exclusivamente à atividade docente.

Artigo 82 - revogado

Artigo 83 - Da aposentadoria compulsória. O segurado ativo que completar 70
(setenta) anos de idade será aposentado compulsoriamente.

1- revogado

1\ -revogado

§ 10 _ O valor do benefício da aposentadoria compulsória será calculado com base nos
proventos proporcionais ao tempo de contribuição e serão equivalentes a 1135 (um
trinta e cinco avos), se homem, e 1/30 (um trinta avos), se mulher, por ano completo de
contribuição previdenciária, considerando-se, para o cálculo do referido beneficio, as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes
próprios de previdência social e ao regime geral de previdência social, na forma
prevista no Artigo 97-A desta Lei.

§ 20
• O valor do provento, calculado na forma do parágrafo anterior, não poderá ser

superior a 100% (cem por cento) da última remuneração, sobre a qual incidiu a
contribuição previdenciária para o SERPREV, no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.

Artigo 84 - revogado

~'b
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Artigo 88 - .

§ 1° - O valor do beneficio da aposentadoria por invalidez será calculada com base na
remuneração do servidor, sobre as quais tenho havido incidência de contribuição
previdenciária.

§ 2° - Considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, para fins do disposto neste
artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, hanseníase, esclerose
múltipla, paralisia irreversivel e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de Paget (osteite
deformante), síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS). Considera-se também
como doença grave, a cegueira total, de ambos os olhos, desde que caracterizada após
o ingresso no serviço público, para os entes estatais do Munic(pio da Estância de Serra
Negra, além de outras que a Lei assim definir.

Artigo 89 - Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao
tempo de contribuição, quando a invalidez permanente do segurado não se enquadrar
nas condiçOesespecificas no artigo anterior.

l-revogado

li-revogado

Parágrafo Único - Os proventos proporcionais a que se refere este artigo serão
equivalentes a 1/35 (um trinta e cinco avos), se homem, e 1/30 (um trinta avos), se
mulher, por ano completo de contribuição previdenciária, considerando-se, para o
cálculo dos referidos proventos, as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes próprios de previdência social e ao regime geral
de previdência social, na forma prevista no Artigo 97-A desta LeI,

Artigo 95 - .

Parágrafo Único - Os proventos da aposentadoria a ser concedida ao segurado
referida no "caput", em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição
anterior a 16 de dezembro de 1998, serão calculados de acordo com o § 1°do artigo 78
desta LeI,

Artigo 96 - O segurado que ingressou regularmente em cargo efetivo na
administração pública, direta, autárquica ou fundacional até 15 de dezembro de 1998,
poderá optar pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o
§ 1Q do artigo 78 desta Lei, quando cumulativamente:

<f
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b) Um período de adicional de contribuição equivalente a no mínimo, 20 % do
tempo de contribuição que no dia 16 de dezembro de 1998 faltasse para
atingir o limite de tempo constante da alinea "a" anterior.

§ 1° - O segurado de que trata este artigo que cumprir as exigências para
aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para
cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo artigo 78,
inciso I, desta Lei, na seguinte proporção:

I - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), para aquele que completar as
exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;

11 - 5% (cinco por cento), para aquele que completar as exigências para aposentadoria
na forma do caput a partir de 1° de janeiro de 2006.

ARTIGO 4° - Fica criado o parágrafo 1°·A

§ 1°_A- O segurado de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no
artigo 83 desta Lei.

§2° - Substituído pelo artigo 96-8

ARTIGO 5° - Fica criado o artigo 96-A

Artigo 96-A - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelos artigos 78 e 96 desta Lei, o segurado que tenha ingressado no
serviço público até 31 de dezembro de 2.003 poderá aposentar-se com proventos
integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando vier a preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:

1- 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se
mulher;

11 - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de
contribuição, se mulher;

111 - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; e,

IV - 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se
der a aposentadoria.

~
Parágrafo único » Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este~rti o
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modi I
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remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

ARTIGO 6° - Fica criado a artigo 96-8 em substituição ao parágrafo 2° do artigo 96.

Artigo 96·8 - O professor segurado que tenha ingressado regularmente em
cargo de magistério, até 15 de dezembro de 1.998, poderá se aposentar
voluntariamente, com proventos calculados de acordo com o artigo 78, § 1°, desde que
atenda as seguintes condições e requisitos cumulativamente:

1- 53 (cinqüenta e três) anos ou mais de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito) anos
ou mais de idade, se mulher;

1\ - 5 (cinco) anos, no minimo, na função de magistério, exclusivamente na atividade
docente, na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, como servidor público
efetivo da Prefeitura Municipal da Estância de serra Negra;

111 - contar com tempo de contribuição previdenciária igual, no mínimo, à soma de:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição na função de magistério, se homem, e
30 (trinta) anos de contribuição na função de magistério, se mulher; e,

b) Um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do
tempo que, na data de 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite
de tempo constante da alinea "a" anterior.

§ 1° - O professor segurado de que trata este artigo que cumprir as exigências para
aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para
cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo artigo 78,
inciso I, desta Lei, na seguinte proporção:

I - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), para aquele que completar as
exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;

1\ - 5% (cinco por cento), para aquele que completar as exigências para aposentadoria
na forma do caput a partir de 1° de janeiro de 2006.

§ 20 - Para efeitos da aposentadoria especial prevista no caput deste artigo, o tempo
de serviço exercido efetivamente nas funções de magistério, até a data de 15 de
dezembro de 1998 será contado, com acréscimo de 17% (dezessete por cento), se
homem, e 20% (vinte por cento), se mulher.

§ 3° - O professor segurado de que trata este artigo, que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por
permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da
sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no artigo 83 desta Lei.
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ARTIGO 70 - Fica criado o artigo 96-C

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
DE SERRA NEGRA

Artigo 96-C - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelos artigos 81 e 96-8 desta Lei, o professor segurado que tenha
ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 poderá aposentar-se com
proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando vier a preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:

I - 55 (cinqOenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinqüenta) anos de idade, se
mulher;

11 - 30 (trinta) anos de contribuição na função de magistério, se homem, e 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição na função de magistério, se mulher;

111 - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; e,

IV - 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercicio no cargo em que se
der a aposentadoria.

Parágrafo único - Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

ARTIGO 80 - Fica criado o artigo 96-0

Artigo 96-0 - Até que a Lei Complementar a que se refere o §40, do artigo 40,
da Constituição Federal, seja publicada, fica assegurado o direito à aposentadoria
especial ao servidor titular de cargo efetivo, desde que observadas as condições
previstas nos artigos 57 e 58 da Lei nO8.213, de 24 de julho de 1991.

ARTIGO 90 - Fica criado o artigo 96-E

Artigo 96·E - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria
aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até 31 de
dezembro de 2003, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses
benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1°· O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo
completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo,
vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se
homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no
artigo 83 desta Lei.
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§ 2° - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos
no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses beneficios ou nas condições da
legislação vigente.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
DE SERRA NEGRA

Artigo 97 - revogado

ARTIGO 10° - Fica criado o artigo 97-A

Artigo 97-A - No cálculo dos proventos de aposentadoria previstos no § 10 do
artigo 78, § 10 do artigo 78-A, § 10 do artigo 83 e parágrafo único do artigo 89 desta Lei,
será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve
vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência de julho de 1994 ou desde a data do início da contribuição, se
posterior àquela competência.

§ 1° - 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
fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos
benefícios do Regime Geral da Previdência Social- INSS.

§2" - A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo
nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para
o Regime Próprio.

§ 30 - Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este
artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades
gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro
documento público, na forma do regulamento.

§ 4° - Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da
aposentadoria atualizada na forma do parágrafo 10 deste artigo não poderão ser:

I - inferiores ao valor do salário mínimo;

11 - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o
servidor esteve vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - INSS.

§ 50 • Os proventos, calculados de acordo com o "caput" deste artigo, por ocasião de
sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, nem exceder a
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

§6° - Os proventos de aposentadoria serão reajustados na mesma data em que se der
o reajuste dos beneficios do Regime Geral de Previdência Social - INSS. . ~
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Artigo 100 - É assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes,
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em Lei.

Artigo 101 - Observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pelo Município da Estãncia de Serra
Negra, incluidas suas autarquias a fundações, em fruição em 31 de dezembro de 2003,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos
dependentes, que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido todos os requisitos
para obtenção desses beneficios, serão revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da
Lei.

Artigo 108 - O segurado que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidas nos artigos 78, 96 e 96-8 desta Lei, e que opte
por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor
da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no artigo 83 desta Lei.

Artigo 115 - revogado

ARTIGO 110 - Fica criado o artigo 115-A

Artigo 115-A - O valor do beneficio da pensão por morte será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo
estabelecido para os beneficios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o
artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela
excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou,

11 • ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento, até o limite máximo estabelecido para os beneficios do Regime Geral de
Previdência Social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70%
(setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do
óbito.
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Artigo 119 - .

Parágrafo Único - O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que
a gratificação anual prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Municlpio da
Estãncia de Serra Negra, Lei n° 1836/91.

Artigo 120 - .

§2° - revogado

ARTIGO 12° - Fica criada a SEÇÃO X - DO AuxiLiO DOENÇA

Artigo 1° - Auxílio-doença será concedido ao segurado que venha ficar
incapacitado para o trabalho por prazo superior a 15 (quinze) dias e será pago durante
o perlodo em que permanecer incapaz, ou será transformado em aposentadoria por
invalidez, a critério da pericia médica realizada por junta médica indicada pelo
SERPREV.

Parágrafo Único - O auxílio-doença, desde que preenchidos os requisitos para sua
concessão, somente serão devidos, a contar:

I - do décimo sexto dia da incapacidade, quando requerida até trinta dias depois deste;

" - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I.

Artigo 2° - O auxílio de que trata o artigo anterior corresponderá à remuneração
do segurado, servidor titular de cargo efetivo, sobre a qual incidiu a contribuição
previdenciária ao SERPREV no mês imediatamente anterior à data do afastamento e
será pago mensalmente, durante o perlodo em que, comprovadamente, e a critério da
perícia médica realizada por profissional indicado pelo SERPREV, persistir a
incapacidade. .

§ 1° - O valor do beneficio do primeiro e do último pagamento, após a alta médica, será
calculado de forma a corresponder 1/30 (um trinta avos), por dia de afastamento, do
valor da remuneração do segurado.

§ 2° - Do valor do auxílio-doença será descontada a contribuição previdenciária e
assistencial, de conformidade com o que dispõe os incisos I e 11 do artigo 73 desta Lei.

Artigo 3° - O segurado em percepção do auxílio-doença fica obrigado a cada 30
(trinta) dias, sob pena de suspensão do beneficio, a submeter-se aos exames,
tratamentos, processos de readaptações profissionais e demais procedimentos
prescritos por profissional médico indicado pelo SERPREV. .;«: 'h
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Artigo 4° - Durante os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, incumbe ao
ente estatal do Município da Estância de serra Negra a que o segurado estiver
vinculado, o pagamento do auxilio-doença.

ARTIGO 13° - Fica criada a SEÇÃO XI - DO SALÁRIO
MATERNIDADE

Artigo 5° - O salário maternidade é devido independentemente de carência à
segurada, servidora pública titular de cargo efetivo, durante 120 (cento e vinte) dias,
com inicio 28 (vinte e oito) dias antes e término 91 (noventa e um) dias depois do parto,
considerando, inclusive, o dia do parto.

§ 1° - Em casos excepcionais, os períodos de repouso, anterior e posterior ao parto,
podem ser aumentados em mais 2 (duas) semanas, mediante atestado médico
fornecido por médico designado pelo SERPREV.

§2" - Para fins de concessão do salário maternidade, considera-se parto o nascimento,
inclusive o de natimorto, mediante a apresentação da competente certidão.

§ 3° - Ocorrendo aborto não criminoso, comprovado por avaliação médica pericial,
mediante atestado fornecido por médico assistente, a segurada terá direito ao salário
maternidade correspondente a 2 (duas) semanas.

§4° - A segurada servidora pública que tenha recebido salário maternidade será pago o
Abono Anual proporcional ao periodo de duração do pagamento daquele benefício.

§ 50 - Se, por ocaslão da concessão do salário maternidade, for verificado que a
segurada encontra-se em gozo de auxílio-doença, este deverá ser cessado na véspera
do inicio do referido benefício, devendo ser comunicado à perlcia médica.

§ 6° - O salário maternidade da segurada, servidora titular de cargo efetivo, consiste
numa renda mensal igual ao valor de sua remuneração sobre a qual incidiu a
contribuição previdenciária ao SERPREV no mês imediatamente anterior à data em que
se deu a licença maternidade.

§ 7° - Do valor do salário maternidade será descontada a contribuição previdenciária e
assistencial, de conformidade com o que dispõe os incisos I e 11 do artigo 73 desta lei.

Artigo 6° - A segurada, servidora pública efetiva, que adotar ou obtiver guarda
judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de
120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade, de 60 (sessenta)
dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se
a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.

ARTIGO 14 - Fica criada a SEÇÃO XII - DO AuxíLIO-RECLUSÃO
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Artigo 7° - Aos Dependentes do segurado detento ou recluso que não esteja em

gozo de aposentadoria ou auxílio-doença, será pago, mensalmente, enquanto perdurar
esta situação, o auxílio-reclusão de valor equivalente ao da última remuneração
recebida do órgão empregador, desde que esta tenha sido suspensa.

§ 1° - Não será devido, em nenhuma hipótese, o pagamento do auxílio-reclusão aos
dependentes do segurado que tenha recebido, como última remuneração, valor
superior a R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), valor
este que deverá ser corrigido desde 01/06/04, pelos mesmos índices de correção
aplicados aos beneficios do Regime Geral de Previdência Social - INSS.

§ 2" - Em qualquer hipótese, o auxílio-reclusão somente será devido aos dependentes
enquanto for mantida a qualidade de segurado.

§3° - O auxílio-reclusão será devido a contar da data:

I - da reclusão, quando requerido até trinta dias depois desta;

11 - do requerimento, quando requerido após o prazo previsto no inciso I.

ARTIGO 15 - Fica criada a SEÇÃO XIII - DO SALÁRIO FAMíLIA

Artigo 8° - Ao segurado será pago mensalmente, o salário família, por
dependente, assim considerado:

I - Os filhos, ou equiparados nos termos do § 1° do artigo 66 desta Lei, com até 14
(quatorze) anos de idade e que não exerçam atividade remunerada e não tenham renda
própria; e,

11 - Os filhos inválidos ou mentalmente incapazes, sem renda própria, enquanto persistir
esta condição.

§ 1° - Para o segurado que perceba remuneração ou proventos iguais ou inferiores a R$
390,00 (trezentos e noventa reais), o salário famflia será de R$ 20,00 (vinte reais) por
dependente;

§ 2" - Para o segurado que perceba remuneração ou proventos entre R$ 390,01
(trezentos e noventa reais e um centavo) e R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais
e dezenove centavos) inclusive, o salário famflia será de R$ 14,09 (quatorze reais e
nove centavos) por dependentes;

§3° - Os valores das remunerações ou proventos e do salário família, mencionados nos
parágrafos 1° e 2° anteriores, serão corrigidos, desde de 01/06/04, nas mesmas datas e
pelos mesmos índices de correção aplicados aos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social - INSS.
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§ 4Q
- O direito ao benefício de salário-família somente será adquirido a partir da data

do requerimento, desde que preenchidos os requisitos para sua percepção e sua
continuidade está condicionada a apresentação anual de atestado de vacinação dos
filhos menores.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
DE SERRA NEGRA

Artigo 9° - Quando o pai e a mãe forem segurados nos termos desta Lei, e
viverem em comum, ambos terão direito ao salário-família.

Parágrafo Único - Caso não coabitem, o salário-família será concedido àquele que
tiver os dependentes sob sua guarda.

ARTIGO 16 - Fica criado o artigo 151-A

Artigo 151-A - Além das contribuições previstas no Artigo 74 desta Lei, a
Prefeitura Municipal da Estância de Serra Negra contribuirá mensalmente com
percentual calculado sobre o total da folha de pagamentos dos funcionários ativos dos
entes públicos, por um período não superior a 35 anos, ou até que seja integralmente
coberto o déficit técnico apontado na avaliação atuarial, conforme previsto no anexo I
da Portaria nQ4992/99.

Parágrafo único • A contribuição prevista no caput deste artigo deverá ser creditada
na conta do SERPREV até o 3Q dia útil do mês a que se referir.

ARTIGO 17 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 18 - Ficam revogados o inciso 11, o inciso I do parágrafo 1Q e o parágrafo 2Q do
Artigo 7; os lncisos Hl e IV e os incisos I e 11 da letra ·c· do Artigo 10; o inciso V do
Artigo 25; o Artigo 54; os incisos I, li, 111, IV, V, VI e o parágrafo único do Artigo 55; o
Artigo 56; o Artigo 82; os incisos I e 11 do Artigo 83; o Artigo 84; os incisos I e 11 do Artigo
89; o Artigo 97; o Artigo 115 e o parágrafo 2Q do Artigo 120, da Lei n° 2612 de 04 de
julho de 2001.

SINÉSIOAPA
Prefeit

PrefeituraMunicipalda EstânciaHidromineralde S
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CIDADE SAÚDE
111. Resultado Previdenciário ( I - 11)
IV. Saldo financeiro do Regime Próprio de Previdência
Social
V. Remuneração dos Servidores Ativos
VI. Remuneração dos Militares Ativos
VII. Base da cálculo da contribuição dos servidores
ativos
VIII. Base de cálculo da contribuição dos militares
ativos
IX. Base de cálculo da contribuição dos inativos civis
X. Base de cálculo da contribuição dos inativos
militares
XI. Base de cálculo da contribuição dos pensionistas
civis
XII. Base de cálculo da contribuição dos pensionistas
militares
7. Quantitativo

Ativos Inativos Pensionistas
Civis
Militares

8. Aliquotas

Ativos Inativos Pensionistas Entepúblico

Civis
Militares

9. Responsável pelas Infonnações
Nome
CPF
Telefone
Fax
E-mail
Observaçõ

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste
demonstrativorepresentamdados reais do regimepróprio de previdênciado
ente identificadonos itens 1a 3.
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ANEXO 11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVID~NCIASOCIAL
(Alterado pela Portaria n" 1317, de 17.092003 - Publicada no o.O.U de 19.09.2003 e
retificada no o. o. U de 27.112003)

11. Ente da Federação
3. CNPJ ]

4. Dados do Orgão ou Entidade Gestora do Regime Próprio
Nome
CNPJ
Endereço IE-maU
CEP ICidade/UF ITelefone: IFax

ão ou Entidade Gestora do Re ime Próprio
Nome
CPF
E-maU
Inicio
gestão

Telefone Fax

Valores em R$ 1,00
6. Discriminação Mês 1
I. Receita
Contribuição do ente relativa à remuneração dos
servidores civis
Contribuição do ente relativa à remuneração dos
militares
Contribuição dos servidores civis ativos
Contribuição dos servidores inativos e pensionistas civis
Contribuição dos militares ativos
Contribuição dos militares da reserva, reformados e seus
pensionistas
Receitas de aplicações de recursos
Recebimentos oriundos da compensação financeira
Outras
11.Despesa
Despesa com inativos e pensionistas civis
Despesa com inativos e pensionistas militares
Despesas administrativas
Despesas com aplicações de recursos
Pagamentos decorrentes da compensação financeira
Outras

Mês 2
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