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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 

 

PROJETO DE LEI Nº 075, de 21 de agosto de 2020. 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 

3.759, de 05 de fevereiro de 2013, e dá 

outras providências. 

 

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.759, de 05 de fevereiro de 2003 passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
 
 “Art. 2º O RPPS visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários, 
e compreende um conjunto de benefícios que, nos termos desta Lei, atendam à concessão 
e administração de aposentadoria e pensão por morte.” 

 
“Art. 25............ 

..................... 
 § 12 O servidor que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 
2003 e venha a se aposentar por invalidez permanente, tem direito a proventos de 
aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, aplicando-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com 
base no caput o princípio da paridade total, observando-se igual critério de revisão às 
pensões derivadas dos proventos desses servidores.” 

 § 13 O aposentado por invalidez, no período de 5 anos após a data da sua 
aposentadoria, deverá se submeter a pelo menos 2 (duas) perícias médicas, para fins de 
avaliação da sua condição laborativa, sendo que, constatada a sua capacidade laborativa, 
desde que tenha idade igual ou inferior a 65 (sessenta e cinco) anos, ocorrerá a reversão 
para atividade, nos termos da legislação municipal. ” 
 § 14 A quantidade de pericias citadas no § 13, pode ser alterada a critério da 
autoridade médica, sempre que se achar necessário o complemento de informações para 
fins de avaliação da condição laborativa. 

 
“Art. 26. O servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente 

aos setenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, calculados na forma estabelecida no ar t. 53. 

..................................... 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as alíneas 
“e”, “f” e “g” do inciso I e alínea “b” do inciso II do art. 24, e os arts. 29 a 36 e 
da Lei Municipal nº 3.759, de 05 de fevereiro de 2013. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
     Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 
21 dias do mês de agosto de 2020. 
                                                               
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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Of.152/20-SMA   Sobradinho, 21 de agosto de 2020. 
 
Ilmo.Sr. 
Ver. Elemar Lazzari 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho 

Senhor Presidente: 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 

encaminhamos para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 075, que Altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 3.759, de 05 de fevereiro de 2013, e dá outras 

providências. 

Trata-se de projeto de lei de adequação da 
legislação, em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 
de novembro de 2019, publicada em 13 de novembro de 2019, além da atualização 
da legislação às regras vigentes. 
     Apesar da referida reforma tratar dos benefícios 
previdenciários dos servidores federais, as suas disposições trazem matéria de 
aplicação imediata aos Municípios, e que deverão ser recepcionadas pela legislação 
local, o Regime Próprio de Previdência, poderá custear apenas os benefícios de 
aposentadoria e pensão. Desta forma, os demais benefícios de auxílio-doença e 
salário maternidade passam a ser benefícios estatutários, e o auxílio-reclusão e 
salário família passam a ser benefícios assistenciais, inseridos no Estatuto, cujo 
pagamento passará a ser de responsabilidade do Município. 

Além das disposições supra, foram promovidas a 
inserção no corpo da legislação previdenciária, das regras trazidas pelas Emendas 
Constitucionais nº 70 (regra de cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez a 
servidores admitidos até 31/12/2003) e 88 (alteração da idade de aposentadoria 
compulsória) – ditas alterações já são obedecidas pelo Município, porém não 
estavam inseridas na legislação local. 

As alterações deverão ser promovidas desde logo 
por parte do Município, através da aprovação da presente proposta, em atendimento 
aos prazos fixados pela Secretaria de Previdência com vias a permitir a renovação 
de seu Certificado de Regularidade Previdenciária, bem como, a diminuição dos 
custos com o benefício de pensão por morte, em atendimento ao princípio do 
equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência.  

Contando com a aprovação do referido Projeto,  

desde já agradecemos. 

 Cordialmente, 

 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 


