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LEI N° 744 12005

Ementa: Altera dispositivos da Lei
Municipal n° 724, de 06 de abril de
2004 e dá outras providencias

o Prefeito do Município de São Vicente Férrer, Estado de Pernambuco, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei

Art. 1° - Os artigos 14, 15, 80 e 83 da Lei Municipal n.? 724, de 06 de abril de
2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 .

\

§ 3° - Incidirá contribuição, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores titulares de cargos efetivos, sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata esta
Lei que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da
Constituição Federal, exceto nos casos nos quais o beneficiário,
na forma da Lei, for portador de doença incapacitante, hipótese
em que a contribuição só será aplicada sobre a parcela que
superar o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS."

"Art. 15 .

I. Para o Município: 13,45% (treze virgula quarenta e cinco
por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração
de contribuição.

"Art. 80 Observado o disposto no art. 4° da Emenda Constitucional n°
20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção
pela aposentadoria. voluntária com proventos calculados de acordo
com o art. 40, §§ 3° e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha
ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública
direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela
Emenda, quando o servidor, cumulativamen~ ,
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I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito
anos de idade, se mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria;
li' - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda,
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste
inciso.

§ 1 ° O servidor 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 art. 40, § 1°, 111, a, e § 5° da
Constituição Federal, na seguinte proporção:

I - 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;

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

§ 2° Na aplicação do disposto no § 1°, o segurado professor, de
qualquer nível de ensino, que, até 16 de dezembro de 1998, tiver
ingressado, por concurso público de provas ou de provas e títulos em
cargo efetivo de magistério e que optar por se aposentar terá o
tempo de serviço exercido até essa data contado com acréscimo de
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher,
desde que venha a se aposentar exclusivamente com o tempo de
efetivo exercício das funções de magistério, nos termos do § 2° do
art. 41."

"Art. 83 - O segurado que tenha cumprido os requisitos para
obtenção de aposentadoria integral, com base nos critérios da
legislação então vigente, e que opte por permanecer em
atividade, fará jus ao abono de permanência na forma prevista
pelo § 19, do art. 40 da Constituição Federal."

Art. 2.' - Ficam ~~CidOS à
os seguintes artig~

Lei Municipal n° 724, de 06 de abril de 2004
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"Art. 77- A - Fica vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadorias, ressalvados,
nos termos definidos em lei complementar, os casos deservidores:

/. Portadores de deficiência;

11. Que exerçam atividade de risco;

li/. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física."

"Art. 80-A - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 20 da Emenda
Constitucional n° 41, o segurado, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação daquela Emenda 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, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 50 do
art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos
de idade, se mulher;

11- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;

111- vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no

cargo em que se der a aposentadoria.

Parágrafo único. Aos proventos das aposentadorias concedidas
conforme este artigo, aplicam-se as disposições contidas no art.
7.° da Emenda Constitucional n.° 41."

"Art. 81-A - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 20 e 60 da Emenda
Constitucional nO 41, de 2003, o servidor municipal que tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de ~ _
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poderá aposentar-se com proventos integrais,
preencha, cumulativamente, as seguintes condições

desde que

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;

1/ - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der
a aposentadoria;

111 - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1°, inciso li', alínea "a", da Constituição Federal,
de um ano de idade para cada ano de contribuição que
exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo uruco. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. r da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo."

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 25 de outubro de 2005.

~AtSOSRÉGI DE
PREFEIT
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