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LEI N.° 1.539/2006.

Ementa: Altera dispositivos da Lei
Municipal n° 1.460/2004 e dá outras
providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DO SALGUEIRO, Estado de
Pernambuco, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que o plenário da Câmara Municipal de
Vereadores, em Reunião Ordinária aos 20.06.2006, APROVOU e ELA SANCIONA a seguinte
LEI:

Art. l.o - O artigo 61 da Lei Municipal n.° 1.460, de 15 de dezembro de
2004 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 61
i - , ; ;
ii -
iii - ....;
IV - A contribuição mensal de quaisquer dos Poderes do Município, incluídas suas
autarquias e fundações, no percentual de 15,98% (quinze vírgula noventa e oito
por cento), incidentes sobre a totalidade da base de contribuição, para os
segurados admitidos até a data de publicação desta Lei.
§ Io ......
§ 2o - As contribuições previstas nos incisos I e IV do caput serão creditadas na
conta do FUNPRESSAL até o dia dez do mês subseqüente ao mês de competência,
observado o compromisso com a data de pagamento da folha dos aposentados e
pensionistas.
§ 3o - Sobre as contribuições mencionadas no parágrafo anterior, não creditadas
na conta do FUNPRESSAL no prazo estabelecido, incidirão multa de dois por cento

•e juros à razão de um por cento ao mês, calculado sobre o débito atualizado pelo
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou pelo índice que venha a substituí-lo, até a
data de seu efetivo pagamento.
§ 4o - Nas hipóteses do § 2o do art. 6°, a contribuição será calculada sobre as
bases de contribuição correspondentes aos cargos efetivos acumulados.
§ 5o As contribuições previstas nos incisos I a IV do caput incidirão também sobre
o abono anual.

§ 6o Para os segurados admitidos após a publicação desta Lei, aplicam-se as
alíquotas referidas no art. 85-B, I, desta Lei."

dezembro de 2004:

Art. 2° - Ficam acrescidos à Lei Municipal n.° n.° 1.460, de 15 de

"Art. 84-A - O Sistema Previdenciário adotado pelo FUNPRESSAL é misto, adotando-se os
seguintes modelos de financiamento:

I. repartição simples para os servidores que ingressaram no serviço público municipal
até o início da vigência desta Lei; . • \ £k

II. capitalização para os servidores que vierem aser admitidos, na forma da legislação^
iiiinK.. vigente, após o início de vigência desta Lei."

Pon.N 322/Ç4
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MmS^Ã^S! ™FUnd° Previdenciári0 Municipal, de natureza contábil ecaráter
SS amâd?£. h°Uíf' -de?esas Previdenciárias relativas aos servidoresdomipaos a pdrtir da data de publicação desta Lei."

"Art. 85-B OFundo Previdenciário Municipal será constituído das seguintes receitas:

n^S^íriS^ art' 61' -1 9W' .d6Sta Leí' n° t0Cante aos servid°re* ^feridos"u drago anterior, respeitadas as seguintes alíquotas:

íaurnze JSLEr„? ?° MunÍCÍpÍ°' SUas a«tarqulas e fundações: 15,98%
rSr^^S^r P°r CGnt0)' inddente sobre atotaIidade da

^SpslSs'1% (°nZe '" CSnt0) ÍRCÍdenteS 5°bre a~eração
tf^ifmfe5 °rÍünd0S da comPensaÇdo previdenciária de que trata aLei Federal n°
y./96, de 05 de maio de 1999, no tocante aos servidores referidos no artigo anterior;

atuarial1''tr'bUÍÇÕeS °ü aP°rteS extraordinários< se aPurada anecessidade por avaliação

"Art. 85-C Para atender aos segurados admitidos até adata de publicação desta Lei,
rica criado um Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário, para
custear, paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições do
Município os despesas previdenciárias a estes relativas.

§1°OFundo Financeiro será constituído pelas seguintes receitas:

I - do superávit gerado pelas contribuições dos segurados, beneficiários e contribuição
patronal, referidas no art. 61, I a IV desta Lei, em relação à despesa previdenciária,
enquanto a despesa previdenciária for inferior ao montante arrecadado por estas
contribuições;

II - do saldo existente em contas correntes de titularidade do FUNPRESSAL.

III - de créditos oriundos da compensação previdenciária de que trata a Lei Federal n°
9.796, de 05 de maio de 1999, no tocante aos servidores referidos no caput do
presente artigo;

IV - do produto da alienação de bens e direitos do Regime Próprio de Previdência
Social, ou a este transferido pelo Município;

V - de doações e legados;

VI - de superavits obtidos pelo FUNPRESSAL, obedecidas as normas da legislação
federal regente.

§ 2o Quando as alíquotas de contribuição, definidas nos incisos I a IV do art. 61, forem
insuficientes para o custeio da correspondente despesa previdenciária, o Município
assumirá a diferença necessária, até o limite correspondente ao dobro da contribuiçã"
d<âffW«giüraíiG>m" u v^nymai

RaquiíCardosÍMéSa Sampmu
AGT ADM. Dcpto Jundico
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"Ait. 85-D. Quando as despesas previdendárias, do grupo de servidores admitidosaté
a data de publicação desta Lei, for superior à arrecadação das contribuições previstas
no art. 61,1 a IV, e já efetuado o procedimento previsto no § 2o do artigo anterior,
será assim efetivada a necessária integralização da folha líquida de benefícios do grupo
em questão:

I - 50% (cinqüenta por cento) da complementação da despesa será oriunda dos
valores acumulados no Fundo Financeiro;

II - 50% (cinqüenta por cento) da comptementação da despesa será oriunda de
recursos orçamentários, estabelecidos na forma legai instituída para o*, procedimento
orçamentário, observadaa previsão de despesa apurada em avaliação atuarial.

§ Io Quando os recursos do Fundo Financeiro tiverem sido totalmente utilizados, o
Município, suas autarquias e fundações assumirão a Integralidade da folha líquida de
benefícios."

*Art 85-E Se constatado necessário, a qualquer tempo, por avaliação atuarial, deverá
o Município promover, o recolhimento de contribuições adicionais necessárias para
custear e financiar os benefícios do FUNPRESSAL"

"Art. 85-F A transferência de recursos entre o Fundo Financeiro e o Fundo
Previdenciário Municipal é vedada, à exceção da hipótese prevista no art. 85-C, VI,
desta Lei."

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos, em relação às alíquotas majoradas, a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa
dias posteriores à sua publicação.

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

Gabinete da Prefeita, em 23 de junho de 2006.

•UZAltrEREIRA DO NASCIMENT

wontere oom o Originai

'SaSampac
ÃOTADM. Depto Jundtco

.Pcrl.N 322/04 .
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^ LEI N.° 1.503/2005

^ Ementa: Altera dispositivos da Lei Municipal
t n.° 1.460/04 e dá outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DO SALGUEIRO/PE, no uso de suas
^ atribuições legais, FAZ SABER que o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, em Reunião
li Ordinária, realizada aos 24.11.2005, APROVOU e ELA SANCIONA a seguinte Lei:

^ Art .1.0 - ALei Municipal n.° 1.460, de 15 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte
^ redação:

"Art. 21 - Observado o disposto no art. 4o 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 oart. 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal, àquele
i que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta,
^ autárquica e fúndadonal, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor,
4 cumulativamente:

^ I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se
í mulher; •
% n - tiver cinco anos deefetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
Z III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

% a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, semulher; e

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

•

^ § i o o servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na
a .. forma do caputterá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em
2' relação aos limites de Idade estabelecidos pelo art. 40, §Io, HI, a, e§5o 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 caputaté 31 de dezembro de 2005;

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

wArt. 22 Éassegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo,
aos segurados e seus dependentes, que, até 16 de dezembro de 1998, tenham

• cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da
£ legislação então vigente.

*
í on> iuíLN»i»Mi -**w-«••»*> » •"•Sra- d**?"•<»• tfMD"M0'Sa,8U6,ro'K'fen8: (87) 3eW707°Q """•"' e-mall-www.salguelro.pe.gov.br
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•

II • cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na
forma do caputa partir de 1° de janeiro de 2006.



M Prefeitura do ^^
SALGUEIRO

488

•s

*> § ío Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no
* caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido ate 16

S dezembro de 1998, beiti como as pensões de seus dependentes, serão calculados
* de acordo com a legislação em vigor àépoca em que foram atendidas as Prescrições
* nela estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da
s legislação vigente.

»> § 20 São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições
* constitucionais vigentes em 16 de dezembro de 1998 aos beneficiários do RPPS,
* assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, ^EÍSShSE
* usufruírem tais direitos, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição

Federal."

*

«Art. 24 - Ressalvado o direito de opção àaposentadoria pelas "ormas estebeleddas pelo
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 29 da Emenda
Constitucional n.<> 41, o segurado, que tenha ingressado no serviço publico ate a date (te

* puSo daquela Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que
^ corresponderão àtotalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
* aposentedoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e te^Pode

contribuição contidas no § 5<> do art 40 da Constituição Federal, vier a preencher,
^ cumulativamente, as seguintes condições:

I- sessenta anos de Idade, se homem, ednqOenta ecinco anos de idade/Se mulher;
* II - trinta e dnco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
^ mulher;

IH - vinte anos de efetivo exercido noserviço publico; e
* IV - dez anos de carreira e dnco anos de efetivo exercido no cargo em que seder a
*\ . aposentadoria.

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

^

»\

»>

»\

^

«Art 24-A - Ressalvado odireito de opção àaposentadoria pelas normas estabeleddas pejo
art 40 da COnsSo Federahou pelaiTegras Stebeleddas pelos arte. 2o e6° da Emenda
ttnsttuc^ oserviSr munldpal Incluída sua Autarquia, que tenha
SSaK * ^ dezembro de 1998 fâ*£Z*« «"
proventos Integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições.

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

H-vinte ednco anos de efetivo exercido no serviço público, quinze anos de carreira
e dnco anos no cargo em que seder a aposentadoria;

m-idade mínima resultante da redução, relativamente aos «^^o art. 40; §lo
inciso m, alínea V, da Constituição Federal, de um ano de Idade para cada ano de
«trfbul^ que exceder acondição prevista no Indso Ido caput deste artigo.

Dar*„«»fn únirn Anliea-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com baseSS&SttíSZ 5.Sttli ConsütucSnal no^M«
taua critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que
tenham se aposentado em conformidade com este artigo. wl ^

* ^5^^^
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•* "Art 47- A- Fica vedada a adoção de requisitos e critérios diferendados para a concessão
de aposentadorias, ressalvados, nos termos definidos em lei complementar, os casos de
servidores:

I. Portadores de defidênda;

n. Que exerçam atividadede risco;

III. Cujas atividades sejam exercidas sob condições espedais que prejudiquem a
saúde ou a Integridade física."

s *Art 61-

*>

s

I
n. A contribuição mensal dos aposentados e pensionistas de quaisquer dos poderes do

*> Munldpio, com percentual de 11% (onze por cento) sobre os proventos de
*t aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata esta Lei que superem o

limite máximo estabelecido para os beneffdos do regime geral de previdênda sodal de
•*-• que trate 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.
^ m

IV. Acontribuição mensal dequaisquer dos Poderes do Munldpio, induídas suas autarquias e
fundações, no percentual de 11,5% (onze e melo por cento), Incidentes sobre a

*» totalidade da base de contribuição;
V. A contribuição complementar do Munldpio para cobertura de passivo atuarial em

percentual Igual a 4% (quatro porcento).

wArt 70-0 Conselho Fiscal será composto de 05 (dnco) membros efetivos e igual número
de suplentes, a saber:

I. dois segurados do quadro efetivo do Poder Executivo, indicados peto (a) Prefeito (a);
n. um segurado do quadro efetivo do Poder Legislativo, indicado por seu Presidente;

*> III. dois segurados do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais do Munldpio, sendo
um ativo e outro inativo ou pensionista, indicados pelo Sindicato dos Servidores
Municipais do Salgueiro - SISEMSAL.

»* Art 3.° Esta Lei entraemvigor nadatadesua publicação.

Art 2.° - Érevogado o art. 19 da Lei Munidpal n.° 1.460, de 15 de dezembro de2004.

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

GABINETE DA PREFEITA, em 28 de novembro de 2005

^^^PEREI^DO^NASaMErWo f
* Prefeita
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