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REDA~AO
AOS
ARTIGOS 14, §3°, 15, 40, 41, 44, I E II E 59
DA LEI N°. 493 DE 29 DE ABRIL DE 2008
QUE DISPOE SOBRE 0 REGIME PROPRIO
DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
DE AREAL.
A CAMARA
LEI:

MUNICIPAL

DE AREAL APROVA

E EU SANCIONO

A SEGUINTE

§ 3° - 0 valor anual da taxa de administrayao

mencionada no
panigrafo anterior sera de 2% (dois por cento) do valor total da
remunerayao,
proventos e pensoes pagos aos segurados e
beneficiarios do regime previdenciario desta municipalidade no
exercicio financeiro anterior.

Art. 2° - 0 art. 15 da Lei Municipal
seguinte

nO 493/2008

passa a vigorar

com a

redayao:
"Art. 15 - As contribuiyoes previdenciarias de que trata 0 inciso I
do art. 14 serao da ordem de 12,8% (doze inteiros, e oito decimos)
pelos pr6ximos 12 (doze) meses, sendo que durante a vigencia
deste prazo, 0 Poder Executivo e 0 Fundo de Pensao deverao
comprovar atraves de Estudo Atuarial determinando 0 Indice
correto do recolhimento patronal, perante a essa Casa de Leis.
Mas, caso, na vigencia dos 12 meses, 0 Poder Executivo e 0 Fundo
de Pensao, nao apresentem 0 Estudo Atuarial, 0 Poder Executivo,
fica desde ja obrigado a efetuar os recolhimentos patronais com 0
Indice de 20% (vinte por cento). Quanto as contribuiyoes tratadas
nos incisos II e lIT do mesmo art. 14, serao de 11 % (onze por
cento), ambas incidentes sobre a totalidade da remunerayao de .
contribuiyoes."

Art. 3° - Os artigos 40 e 41 da Lei Municipal n°. 493/2008 passam a vigorar
com a seguinte redayao.

"Art. 40 - Sera concedido Salcirio-Familia ao segurado de baixa
renda na forma dos artigos 65 e 66 da Lei Federal nO. 8.213/91,
conforme os limites do RGPS (Regime Geral da Previdencia
Social), na proporyao do numero de filhos e equiparados ate 14
anos ou invalidos.
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Panigrafo primeiro - Ate R$ 472,43, valor unitario de R$ 24,23.
De R$ 472,44 a R$ 710,08, valor unitario de R$ 17,07.
Paragrafo segundo - 0 valor limite referido no caput sera corrigido
pelos mesmos fndices aplicados aos beneffcios do RGPS.

Art. 4°_

a

art. 44, incisos I elIda

Lei n° 493/2008, passa a vigorar

com a seguinte reda9ao.
"Art. 44 - A pensao por morte consistira numa importancia mensal
conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos
art. 8° e 9°, quando do seu falecimento, correspondente a:
I - totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data
anterior a do abito, ate 0 valor do limite maximo previsto para os
beneficios do regime geraI de previdencia social, acrescido de
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso
aposentado a data do abito; ou,
IT- totalidade da remunera9ao do servidor no cargo efetivo na data
anterior a do abito, ate 0 valor do limite maximo previsto para os
beneffcios do regime geral de previdencia social, acrescido de
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em
atividade na data do abito".

"Art. 59 - No calculo dos proventos das aposentadorias referidas
nos arts. 32, 33, 34, 35 e 53 sera considerada a media aritmetica
simples das maiores remunera90es utilizadas como base para as
contribui90es do servidor aos regimes de previdencia a que esteve
vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo 0 perfodo
contributivo desde a competencia julho de 1994 ou desde a do
infcio da contribui9ao, se posterior aquela competenCia".
Art. 6°_ Ficam revogadas todas as disposi90es em contrario,
especialmente 0 paragrafo 3° do art. 14, art. 15, 40, 41 e 44, incisos I e II e 59 da
Lei nO.493/2008 em suas reda90es originais.

