
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCIA GERAL 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

la PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 12FEV2003 (QUARTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL QOBM COSTA 

Supervisor de Area 
Coordenador de Operações ao CIOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

MENSAGEM 
O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, 

mas o que deixa a repreensão comete erro. (Salmo: 10: 17) 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 
A — ALTERAÇÕES DE OFICIAIS 

1 — LICENÇA DE SAÚDE 
Conforme parecer médico, concedi 
A contar do dia 31JAN2003 
Ao CAP QOSBM WILSON MORAES DANAS JORGE, da 

POLIBOM, 24 horas de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 

Apresentação: 1°FEV2003. 

A contar do dia 1°FEV2003 
Ao CAP QOBM SERGIO NONATO BRITO DE SOUZA do 

QCG, 15 (quinze) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 

Apresentação: 16FEV2003. 
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CAP QOBM ALEXANDRE 
CAP QOBM CAJANGO 
TEN QOABM ANTÔNIO 
A CARGO DO COP 

A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
TEN QOBM ROBERTO 
TEN QOBM WYTTING 
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A contar do dia 05FEV2003 
Ao CAP QOEBM ADIR GUIMARÃES DE FARIAS, do QCG, 

05 (cinco) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 
10FE V2003. 

A contar do dia 06FEV2003 
Ao CAP QOSBM OSVALDO DOS SANTOS BRAGA 

JÚNIOR, da POLIBOM, 15 (quinze) dias de dispensa de serviço fora do 
aquartelamento. Apresentação: 21FEV2003. 

B ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
1— TRANSFERÊNCIAS 

POR INTERESSE PRÓRPIO — TRANSFIRO 
Da 1' SBM/I - Marituba para a r SBM/I - Icoaraci 
3° SGT BM JOÃO BATISTA HOLANDA DE ARAÚJO 

Da 2' SBM/I — Icoaraci para a la SBM/I 
3° SGT BM RANOLDO JORGE AVELINO DE LIMA 

Da r SBM/I- Icoaraci para o 1° GBM 
SD BM RAIMUNDO REGINALDO FERREIRA LOBATO 

Da 2' SBM/I- Icoaraci para a 1' SBM/I- Marituba 
2° SGT BM GEDSON MIRANDA CARRERA 

Da 1' SBM/I- Marituba para a 2' SBM/I- Icoaraci 
3° SGT BM MARCIO NATALINO DA MATA CUNHA 
(Ref. Nota n° 36/2003- COP) 

A BEM DA DISCIPLINA — TRANSFIRO 
Do Comando Operacional para o 1° GBM 
3° SGT BM IVO GONÇALVES FARIAS 
(Ref. Nota n° 40/2003- COP) 

3 — MATRIMÔNIO — COMUNICAÇÃO 
O SD 13M HÉLIO PAULO PINTO DE FREITAS, comunicou a 

este Comando, que contraiu matrimônio com a senhorita Lucidiane Canelas do 
Carmo, no dia la de janeiro de 2003, na localidade de Benfica/PA. 

(Ref Nota n° 35/2003- COP) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1— ATO DO PODER EXECUTIVO 
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LEI COMPLEMENTAR N° 039, DE 9 DE JANEIRO DE 
2002.* 

Institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá 
outras providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
estatui e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

TÍTULO 1 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL 
CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 
Art. 1° Esta Lei Complementar institui o Regime de Previdência 

dos servidores do Estado do Pará, englobando os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário; autarquias e fundações estaduais; o Ministério Público 
Estadual; o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios; os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios; os 
Magistrados; os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios; os Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do 
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios; 
os aposentados, os militares ativos ou da reserva remunerada e os reformados; 
objetivando assegurar o gozo dos beneficios nela previstos, a serem custeados 
pelo Estado e pelos segurados em atividade. 

Art. 2° O Regime de Previdência Estadual, reorganizado por esta 
Lei, visa assegurar o direito relativo à previdência aos servidores públicos, aos 
militares estaduais, aos segurados do Regime e seus dependentes obedecendo 
aos seguintes princípios e diretrizes: 

I - financiamento obrigatório mediante recursos provenientes do 
Estado, de suas Autarquias e Fundações, e das contribuições do pessoal civil e 
militar, membros dos Poderes Públicos mencionados no art. 1°; 

II - cobertura exclusiva aos segurados e respectivos dependentes, 
vedado o pagamento de beneficios mediante convênios e consórcios; 

III - caráter democrático da gestão administrativa, com 
participação de representantes do Poder Público Estadual e dos seus segurados 
nos termos desta Lei e regulamento; 

IV - sistema solidário de seguridade, com a obrigatoriedade de 
participação, mediante contribuição de seus participantes; 

V - organização baseada em normas gerais de contabilidade e 
atuária, de modo a garantir equilíbrio financeiro e atuarial ao Regime; 

Vi - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros 
e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis dos segurados e 
dependentes, dos demais encargos incidentes sobre proventos e pensões; 

VII - proibição de criar, majorar ou estender qualquer beneficio 
ou serviço sem a correspondente fonte de custeio total, de forma a preservar o 
seu equilíbrio financeiro-atuarial; 
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VIII - registro contábil individualizado das contribuições de cada 

segurado e dos entes estatais; 
IX - pleno acesso dos segurados às informações relativas à 

gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos e dos 
militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que seus 
interesses sejam objeto de discussão e deliberação, nos termos da presente lei. 

Art. 3° O Regime de Previdência instituído por esta Lei 
compreende os seguintes benefícios: 

I - Quanto ao segurado : 
a) Aposentadoria por invalidez permanente; 
b) Aposentadoria compulsória por implemento de idade; 
c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e por 

idade; (NR) 
d) Reforma e Reserva remunerada. 
II - Quanto aos dependentes: 
a) Pensão por morte do segurado; 
b) Pensão por ausência do segurado. 
§ 1° Benefícios são prestações de caráter pecuniário a que faz jus 

o segurado ou seus depende, conforme a respectiva titularidade. 
§ 2° Os benefícios serão concedidos nos termos das 

Constituições Federal e Estadual e da legislação infraconstitucional em vigor, 
observados os regramentos introduzidos por esta Lei. 

§ 3° Os benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, 
auxílio-reclusão e salário-família permanecerão sendo administrados e 
custeados diretamente pelo Estado, suas autarquias e fundações, e demais 
entidades sob seu controle direto ou indireto. (NR) 

§ 4° Observadas as normas previstas na presente Lei, os militares 
continuam regidos pela legislação específica a eles aplicável, nos termos dos 
arts. 42, § 1°, e 142, § 3°, inciso X, da Constituição Federal. (NR) 

§ 5° À segurada do Regime de Previdência Estadual que adotar 
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-
maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1 
(um) ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1(um) e 4 
(quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 
(oito) anos de idade. (NR) 

§ 6° O salário-família será devido mensalmente ao servidor ativo 
ou inativo na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, nos 
termos do art. 6°, § 6°, desta Lei Complementar, de qualquer condição, até 14 
(quatorze) anos ou inválidos. (NR) 

Capítulo II 
Dos Beneficiários 
Art. 4° Os beneficiários do Regime de Previdência Estadual 

classificam-se em segurados obrigatórios e dependentes. 
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Seção I 
Dos Segurados 
Art. 5° São segurados obrigatórios do Regime de Previdência 

Estadual instituído por esta Lei: 
I - os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado, do 

Poder Executivo, incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público 
junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de 
Contas do Estado e dos Municípios; 

II - os Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do 
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, 
os Membros da Magistratura e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do 
Estado e dos Municípios; 

III - os aposentados do Estado; e 
IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados. 
Parágrafo único. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou função 
temporária ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência 
Social. 

Seção II 
Dos Dependentes 
Art. 6° Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do 

Regime de Previdência que trata a presente Lei: 
I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do 

casamento ou da união estável, respectivamente; 
II - filhos solteiros não emancipados, de qualquer condição, 

menores de 21 anos; 
III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez 

anteceda o fato gerador do benefício e não percebam beneficio previdenciário 
federal, estadual ou municipal como segurados; (NR) 

IV-REVOGADO 
V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a 

dois salários mínimos; 
VI - o enteado, desde que comprovadamente esteja sob 

dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos e nem 
receba benefício previdenciário do Estado ou de qualquer outro regime federal 
ou municipal; 

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com 
o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de 
alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus 
genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago 
pelos cofres públicos. 
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§ 1° A existência de dependentes de qualquer das classes 
previstas neste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. 
(NR) 

§ 2° Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, 
não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), 
viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo 
teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os 
conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, 
quando houver prole comum. 

§ 3° Não será computado o tempo de coabitação simultânea, 
mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa. 

§ 4° É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual 
não haja previsão específica na presente Lei. 

§ 5° A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos 
I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser 
comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do 
Conselho Estadual de Previdência. (NR) 

§ 6° Para fins de percepção de beneficios previdenciários, 
observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do 
Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam 
ao filho. (NR) 

Art. 7° No caso de dependente inválido para fins de inscrição e 
concessão do beneficio, a invalidez será apurada por junta médica oficial do 
Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR) 

Seção III 
Da inscrição no Regime, da suspensão e da perda da 

condição de segurado e beneficiário 

Art. 8°  A qualidade de segurado do Regime de Previdência 
Estadual representa condição essencial para auferição de qualquer beneficio 
previsto na presente Lei. (NR) 

Art. 9° No que se refere aos segurados referidos no art. 5° a 
inscrição é automática, resultando do início do exercício no cargo público. 

Art. 10. Os dependentes serão inscritos pelo segurado, 
permitindo-se que promovam sua própria inscrição, se o servidor tiver falecido 
sem tê-la efetivado. 

Art. 11. A inscrição dos dependentes mencionados nos incisos II, 
III, V, VI e VII do art. 6° depende de comprovação dos requisitos especificados 
em relação a cada classe, devendo se fazer acompanhar dos documentos 
exigidos por regulamento e resoluções do Conselho Estadual de Previdência. 
(NR) 
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Art. 12. A comprovação da união estável, para o companheiro 
ou companheira é imprescindível para efeito de inscrição no Regime de 
Previdência Estadual. 

Art. 13.REVOGADO 
Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário : 
I - O segurado obrigatório e o dependente que vier a falecer; 
II - O segurado obrigatório que for exonerado, dispensado, 

demitido ou desligado; 
III - O filho que alcançar a maioridade civil, ainda que 

antecipada, ressalvado o direito ao beneficio pelo inciso III do art. 6°; (NR) 
IV-REVOGADO 
V - O filho, que vier a contrair matrimônio, união estável, ou 

que vier a perder a dependência econômica; 
VI - O (a) cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por 

sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação 
judicial ou pelo divórcio, salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de 
alimentos 

VII - 0(a) companheiro(a) pela cessação da união estável com o 
segurado e não lhe for assegurada a prestação de alimentos; 

VIII - O enteado e o menor tutelado com a perda da 
dependência econômica, ou percepção de alimentos, ou percepção de 
beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos; 

IX - O(a) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado 
falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável; 

X - o maior inválido, pela cessação da invalidez; (NR) 
XI - Os beneficiários economicamente dependentes, quando 

cessar esta situação; 
XII - O dependente em geral, pela perda da qualidade do 

segurado ativo com o Estado. 
Art. 15. Não se poderá, para efeito previdenciário estadual, 

considerar normas de inscrição no Regime, de suspensão e de perda da 
condição de segurado e beneficiário distintas das estabelecidas na presente 
Lei, inclusive em relação aos militares, Membros do Ministério Público e dos 
Tribunais de Contas. 

Capítulo III 
DOS BENEFICIOS 
Seção I 
Da Aposentadoria por Invalidez Permanente 
Art. 16. A aposentadoria por invalidez permanente será 

concedida ao segurado ativo civil que for considerado definitivamente 
incapacitado para o desempenho de função ou cargo público, por deficiência 
física, mental ou fisiológica. 
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§ 1°REVOGADO 
§ 2° A aposentadoria por invalidez será precedida de licença 

para tratamento de saúde ou por acidente, licença esta paga diretamente pelo 
Estado do Pará e que não poderá exceder a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 3° A concessão do beneficio que trata o caput somente 
ocorrerá depois da verificação da condição incapacitante, através de exame 
médico-pericial por Junta constituída nos termos estabelecido em 
Regulamento. 

Art. 17. A aposentadoria por invalidez permanente será devida a 
partir da publicação do ato concessivo, e não poderá cumular-se com licenças 
médicas. 

Art. 18. Os proventos de aposentadoria por invalidez 
permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, exceto 
se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificadas em lei, avaliadas por Junta médica, 
quando serão concedidas com base na remuneração integral do segurado do 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 

Art. 19. O segurado aposentado por invalidez está obrigado, nos 
5 (cinco) anos seguintes ao ato de aposentadoria, sob pena de suspensão do 
beneficio, a submeter-se a perícia médica bem como a exames médicos, 
processo de reabilitação profissional e tratamento, exceto cirúrgicos, conforme 
definido em Regulamento. 

§ 1° Ao menos uma vez por ano, submeter-se-á o segurado 
aposentado por invalidez nos 5 (cinco) anos seguintes ao ato de aposentadoria, 
à revisão e perícia médica para avaliação do seu estado de incapacidade ou 
invalidez. 

§ 2° Aplica-se as disposições do presente artigo aos casos de 
aposentadoria por invalidez, concedidas após a publicação desta Lei. 

Art. 20. Cessa a aposentadoria por invalidez permanente, 
relativamente aos beneficios concedidos a partir da presente Lei, quando o 
segurado estiver apto a retornar às atividades laborativas, cessando o 
pagamento do beneficio imediatamente, assegurando-se o retorno do 
beneficiário à atividade no cargo que desempenhava, ou outro decorrente de 
reclassificação, observadas as limitações e prescrições legais. 

Seção II 
Da Aposentadoria Compulsória por Implemento de Idade 
Art. 21. Dar-se-á a aposentadoria compulsória ao segurado ativo 

que completar 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição. calculados com base na remuneração integral do 
segurado no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
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Seção III 
Da Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e 

por Idade Art. 22. 
A aposentadoria por tempo de contribuição ou 

voluntária, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo 
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria, será devida ao participante: 

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

II - aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

§ 1° A aposentadoria voluntária vigorará a partir da data da 
publicação do respectivo ato. 

§2°REVOGADO 
Art. 23. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 

reduzidos em cinco anos em relação ao disposto no inciso I do artigo anterior, 
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
(NR) 

Seção IV 
Da Reforma e Reserva Remunerada 
Art. 24. As condições de transferência do militar para a 

inatividade regulam-se por disposições de lei especifica a ele aplicável, nos 
termos dos arts. 42, § 1°, e 142, § 3°, inciso X, da Constituição Federal. (NR) 

Seção V 
Da Pensão por Morte 
Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos 
termos do art. 6° e parágrafos desta Lei, equivalente ao valor dos proventos do 
segurado falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em 
atividade na data de seu falecimento, observados os limites e restrições 
previstos na Constituição Federal. (NR) 

§ 1°REVOGADO 
§ 2° Para efeito de cálculo da pensão do segurado falecido em 

atividade aplica-se, no que couber, as normas e condições inerentes a 
aposentadoria por invalidez. 

Seção VI 
Da Pensão por Ausência 
Art. 26. A pensão por ausência será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado ausente, ativo ou inativo, definidos e com limites no 
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art. 6° e parágrafos desta Lei, pelo estado de ausente ou de morte presumida 
em virtude de acidente dou catástrofe. (NR) 

§ 1° A pensão de que versa o "caput" corresponderá ao valor dos 
proventos do segurado ausente ou ao valor dos proventos a que teria direito o 
segurado em atividade na data de sua ausência ou morte presumida, 
observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal. (NR) 

§ 2° No caso de desaparecimento do segurado por motivo de 
catástrofe, acidente ou desastre, a pensão será devida, mediante o 
processamento da justificação, nos termos da legislação federal específica. 

Art. 27. A pensão pela ausência será devida : 
I - a partir da sentença transitada em julgado que reconhecer o 

estado em caso de ausência ou morte presumida, retroagindo seus efeitos a 
partir da data do evento; 

II - a partir do acidente ou catástrofe, mediante prova inequívoca 
do fato jurídico. 

Seçào Vil 
Das Disposições Gerais relativas às Pensões 
Art. 28.REVOGADO 
Art. 29. A concessão da pensão não poderá ser protelada pela 

falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou 
habilitação posterior, que importe em inclusão ou exclusão de dependente, 
somente produzirá efeitos, a contar da data de sua efetiva ocorrência. 

§ 1° O cônjuge ausente, nos termos do Código Civil Brasileiro, 
não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou companheira, que 
somente fará jus ao beneficio, a partir da data de sua efetiva habilitação e 
mediante prova de dependência econômica. 

§ 2° O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que 
comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do 
segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos 
no inciso I do art. 6° desta Lei. 

Art. 30. Havendo mais de um dependente com direito à 
percepção do beneficio, a pensão por morte será rateada entre os mesmos em 
cotas-partes iguais. 

§1° Para o rateio da pensão serão considerados apenas os 
dependentes inscritos. 

§ 2° Havendo extinção de cota-parte de pensionista ou inscrição 
posterior de dependente, novo rateio do beneficio será necessário. 

Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, 
ressalvadas as hipóteses de acumulação constitucional de cargos e do filho em 
relação aos genitores, segurados do Regime de Previdência Estadual, 

Art. 32. A cota- parte de pensão extingue-se pelos motivos 
enumerados no art. 14, revertendo em favor dos demais dependentes até a sua 
completa extinção, 
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Parágrafo único. Com  a extinção da cota-parte do último 
pensionista extingue-se a pensão. 

Art. 33. Aplicam-se as normas relativas à pensão a todos os 
beneficiários previstos na presente Lei. 

Seção VIII 
Das Disposições Gerais relativas aos Benefícios 

Previdenciários 
Art. 34.REVOGADO 
Art. 35.REVOGADO 
Art. 36. A concessão dos benefícios de aposentadoria, de 

reserva remunerada e de reforma é regulada pela legislação vigente à data da 
inatividade e os de pensão, pela legislação em vigor da data do óbito, 
respeitadas as normas de transição previstas na presente Lei e o direito 
adquirido. 

Art. 37. Os benefícios de prestação continuada de aposentadoria, 
reserva remunerada, reforma, pensão serão modificados ou extintos, de acordo 
com a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato modificativo ou extintivo, 
ressalvado o direito adquirido. 

Art. 38. Os benefícios serão pagos diretamente ao titular ou 
dependente, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou 
impossibilidade de locomoção, quando serão pagos a procurador com 
instrumento público, cujo mandato não terá prazo superior a 6 (seis) meses. 

Art. 39. O pagamento do benefício devido ao dependente 
civilmente incapaz será feito ao seu representante legal, admitindo-se, na falta 
deste e por período não superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro 
legítimo, civilmente capaz, mediante termo de compromisso firmado no ato do 
recebimento, sujeitando o procurador à responsabilidade civil e criminal pelo 
recebimento indevido do beneficio, bem como falta de comunicação de 
qualquer ato que invalide o seu instrumento ou o próprio falecimento do 
representado. 

Art. 40. O 13° (décimo terceiro) salário será devido aos 
segurados aposentados, da reserva remunerada, reformados e pensionistas, e 
equivalerá ao valor da respectiva remuneração, dos proventos ou da pensão 
referente ao mês de dezembro de cada ano. 

Parágrafo único. No ano da ocorrência do fato gerador ou 
extintivo do beneficio previdenciário, o cálculo da prestação obedecerá à 
proporcionalidade da manutenção do beneficio no correspondente exercício, 
equivalendo cada mês decorrido, ou fração de dias superior a 15 (quinze) a 
1/12 (um doze avos). 

Art. 41. O recebimento indevido de benefícios importa na 
obrigação de devolução, ao Tesouro Estadual do total auferido indevidamente, 
com atualização monetária, independentemente de ação, em até 6 (seis) 
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parcelas conforme especificado em Regulamento, salvo casos de fraude, dolo 
ou má-fé, que obrigam a devolução de uma única vez. 

Art. 42. Podem ser descontados dos benefícios previdenciários: 
I - as contribuições e valores devidos pelos segurados ao 

Regime; 	
II - as restituições dos valores de benefícios recebidos a maior; 
III - o imposto de renda retido na fonte, ressalvadas as 

disposições legais; 
IV - a pensão de alimentos decretada em decisão judicial; 
V - a cota de participação no custeio da assistência à saúde; 
VI - outros descontos instituídos por lei. 
Art. 43. Não haverá restituição de contribuições, excetuado o 

caso de recolhimento indevido. 
Art. 44. A prescrição para ação reclamatória de qualquer direito 

ou beneficio será de 5 (cinco) anos, incidentes sobre as prestações e não ao 
fundo de direito. 

Art. 45. Os valores devidos a segurado inativo que vier a falecer 
antes do seu recebimento serão pagos a seus dependentes . 

Art. 46. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma da Constituição Federal é vedada a percepção de mais 
de um beneficio de inatividade à conta do regime de previdência previsto na 

presente Lei. Art. 47. Aplica-se aos beneficios previdenciários previstos na 
presente Lei, ainda que cumulado legalmente, o limite fixado no art. 37, XI, da 
Constituição Federal 

Art. 48. Os proventos de aposentadoria, e as pensões, por 
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo 
servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ou que esta servir de 
referência para a concessão da pensão. 

Art. 49. VETADO 
Art. 50. Observado o disposto no artigo 37, inciso XI da 

Constituição Federal, os proventos da aposentadoria, reserva remunerada e 
reforma serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos segurados em atividade, sendo também 
estendidos aos aposentados, reformados ou em reserva remunerada quaisquer 
beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos segurados em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria e inatividade ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão. 

Art. 51. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 
será contado para efeitos de aposentadoria, reforma e reserva, assim como o 
tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 
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