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LEI N.o 748/2005

Ementa: Introduz modificações na
Leí Municipal n.O 724/04 e dá outras
provtdênclas.

/ 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 presente Lei:

Art. 1.0 - A Lei Municipal n.o 724, de 06 de abril de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 46 .
............................................................................................................. ".

§ 7.° Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para
as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam os
artigos 40 e 201 da Constituição Federal, na forma da lei."

"Art. 53 O Salário-família será concedido mensalmente ao Segurado, desde
que a sua remuneração bruta seja inferior ou igual ao limite estipulado em
legislação federal competente, por dependente de O (zero) a 14 (quatorze)
anos de idade; por filho inválido ou excepcional sem limite de idade, pago na
forma da legislação vigente."

"Art. 82 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 Federa~ •
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"Art. 83 A vedação prevista no § 10 do art. 37, da Constituição Federal, não
se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que,
até 16 de dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço
público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas
demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a
percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que
se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-Ihes, em qualquer
hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo."

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° - Revogam-se às disposições em contrário.

GABINETEDO PREFEITO,em 15 de dezembro de 2005.

A(BUQUERQUE
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