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LEI Nº 1110, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011.
(Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 176/2011) 

CRIA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIÊN -
PIÊNPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Origem: Projeto de Lei nº 017/2011. 

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, faz saber a toda a população do
Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS 

Art. 1º  Fica man�do o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS aos servidores públicos do Município
de Piên ocupantes de cargos de provimento efe�vo, integrantes de seus Poderes Execu�vo e Legisla�vo,
incluídas suas autarquias e fundações, de caráter contribu�vo, organizado em forma autárquica,
autonomia administra�va, técnica e financeira, e com base em normas de contabilidade atuária, de modo
a garan�r o seu equilíbrio financeiro e atuarial, em cumprimento às disposições con�das na Cons�tuição
da República. 

Art. 2º  O RPPS visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um
conjunto de bene�cios que visam garan�r meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, idade
avançada e morte. 

Art. 3º  Para fins do disposto no art. 1º, fica criado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIÊN, adotando a sigla "PIÊNPREV", en�dade autárquica, com
personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia administra�va, técnica e financeiro que
terá por fim a administração do RPPS. 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/decreto/2011/17/176/decreto-n-176-2011-aprova-o-regimento-interno-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-pien-pienprev


 
Capítulo II 

DOS BENEFICIÁRIOS 

Art. 4º  São filiados ao PIÊNPREV, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus dependentes
definidos no art. 9º. 

Art. 5º  Permanece filiado ao PIÊNPREV, na qualidade de segurado, o servidor �tular de cargo efe�vo que
es�ver: 

I - cedido a órgão ou en�dade da administração direta e indireta de outro ente federa�vo, com ou sem
ônus para o Município; 

II - quando afastado ou licenciado, observado o disposto no art. 20; 

III - durante o afastamento do cargo efe�vo para o exercício de mandato ele�vo; 

IV - durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração; 

V - durante o exercício das funções per�nentes ao Conselho Tutelar. 

Parágrafo Único. O segurado exercente de mandato de vereador que ocupe o cargo efe�vo e exerça
concomitantemente o mandato, filia-se ao PIÊNPREV pelo cargo efe�vo, e ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, pelo mandato ele�vo. 

Art. 6º  O servidor efe�vo requisitado da União, de Estado, do Distrito Federal ou de outro Município
permanece filiado ao regime previdenciário de origem. 

 
SEÇÃO I 

DOS SEGURADOS 

Art. 7º  São segurados do PIÊNPREV: 

I - o servidor público �tular de cargo efe�vo dos órgãos dos Poderes Execu�vo e Legisla�vo, suas
autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; 

II - os aposentados nos cargos citados neste ar�go; 

III - os pensionistas. 

§ 1º Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego
público, ainda que aposentado. 



§ 2º Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste ar�go será segurado
obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados. 

§ 3º O segurado aposentado que vier a exercer mandato ele�vo federal, estadual, distrital ou municipal
filia-se ao RGPS. 

Art. 8º  A perda da condição de segurado do PIÊNPREV ocorrerá nas hipóteses morte, exoneração ou
demissão. 

 
SEÇÃO II 

DOS DEPENDENTES 

Art. 9º  São beneficiários do PIÊNPREV, na condição de dependente do segurado: 

I - o cônjuge ou companheiro(a) e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e
um) anos ou inválido; 

II - o pai ou a mãe; 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. 

§ 1º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser
comprovada, conforme disposto na presente lei. 

§ 2º A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste ar�go exclui do direito ao
bene�cio os indicados nos incisos subseqüentes. 

§ 3º Considera-se companheiro(a) a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o(a)
segurado(a). 

§ 4º Considera-se união estável aquela verificada entre duas pessoas como en�dade familiar, quando
forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos. 

§ 5º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde
que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que estejam sob sua guarda ou tutela e
não possuam renda suficiente para o próprio sustento e educação. 

§ 6º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação
de termo de tutela, devidamente concedido pelo Poder Judiciário. 

Art. 10.  A perda da qualidade de dependente, para os fins de dependência junto ao PIÊNPREV, ocorre: 

I - para o cônjuge: 

a) pela separação judicial ou divórcio, salvo se lhe foi assegurada a prestação de alimentos; 
b) pela anulação do casamento. 



II - para o companheiro ou companheira, pela dissolução da união estável com o segurado, salvo se lhe foi
assegurada a prestação de alimentos; 

III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se
inválidos, ou pela emancipação, exceto se a emancipação for decorrente de colação de grau cien�fico em
curso de ensino superior; 

IV - para os dependentes em geral: 

a) pela cessação da invalidez ou das causas que deram origem a dependência; 
b) pela morte. 

 
SEÇÃO III 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 11.  A inscrição do segurado é automá�ca e ocorre quando da inves�dura no cargo efe�vo. 

Art. 12.  Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovê-la se ele falecer
sem tê-la efe�vado. 

§ 1º A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta condição por inspeção
médica realizada pelo serviço de perícia médica do Município. 

§ 2º As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas pelos seguintes documentos: 

I - se cônjuge: pela cer�dão de casamento, cadastro de pessoa �sica (CPF) e documento de iden�ficação
(carteira de iden�dade, CTPS ou qualquer outro que contenha fotografia); 

II - se companheiro ou companheira: pelo cadastro de pessoa �sica (CPF), documento de iden�ficação
(carteira de iden�dade, CTPS ou qualquer outro que contenha fotografia) e pela cer�dão de nascimento
sem averbação de casamento; 

III - se filho e ou enteado: pela cer�dão de nascimento, cadastro de pessoa �sica (CPF), documento de
iden�ficação (carteira de iden�dade, CTPS ou qualquer outro que contenha fotografia), termo de
curatela, se maior de 21 anos inválido e incapaz para os atos da vida civil, declaração de não emancipação
do dependente menor de 21 anos ou invalido e termo de tutela; 

IV - se pai ou mãe: pela cer�dão de nascimento do segurado, cer�dão de casamento dos pais, cadastro de
pessoa �sica (CPF), documento de iden�ficação (carteira de iden�dade, CTPS ou qualquer outro que
contenha fotografia); 

V - se irmão: cadastro de pessoa �sica (CPF), documento de iden�ficação (carteira de iden�dade, CTPS ou
qualquer outro que contenha fotografia), termo de curatela, se maior de 21 anos invalido e for incapaz
dos atos da vida civil, declaração de não emancipação do menor de 21 anos. 



§ 3º A comprovação da qualidade de companheiro ou companheira, quando falecendo o segurado e este
não es�ver inscrito aquele como dependente, será feita pela apresentação de no mínimo 3 (três) dos
seguintes documentos, além dos descritos no inciso II do parágrafo anterior: 

I - declaração de imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente; 

II - disposições testamentárias; 

III - declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência econômica); 

IV - cer�dão de nascimento de filho havido em comum; 

V - cer�dão de casamento religioso; 

VI - prova de encargos domés�cos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida
civil; 

VII - prova do mesmo domicilio; 

VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

IX - conta bancária em comum; 

X - registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do
segurado; apólice de seguro, no qual conste o segurado como ins�tuidor do seguro e a pessoa
interessada como sua beneficiária; 

XI - ficha de tratamento em ins�tuição de assistência médica da qual conste o segurado com responsável; 

XII - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente; 

XIII - quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

§ 4º A comprovação da dependência econômica dos pais ou irmãos será feita mediante a apresentação
de no mínimo 3 (três) dos seguintes documentos, além daqueles descritos nos incisos IV e V do parágrafo
segundo deste ar�go, observado o con�do no parágrafo sé�mo: 

I - declaração de imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente; 

II - disposições testamentárias; 

III - declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência econômica); 

IV - prova do mesmo domicilio; 

V - prova de encargos domés�cos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 

VI - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 



VII - conta bancária em comum; 

VIII - registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do
segurado; 

IX - apólice de seguro, no qual conste o segurado como ins�tuidor do seguro e a pessoa interessada como
sua beneficiária; 

X - ficha de tratamento em ins�tuição de assistência médica da qual conste o segurado como responsável; 

XI - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do interessado. 

§ 5º A perda da condição de segurado implica o automá�co cancelamento da inscrição de seus
dependentes. 

§ 6º O rol de documentos constante no presente ar�go poderá ser acrescido mediante a expedição de
decreto municipal que constará os novos documentos a serem exigidos. 

§ 7º Além dos documentos descritos no presente ar�go para a inscrição do pai, mãe ou irmãos deverão
ser apresentados documentos que comprovem que eles não são credores de alimentos, não possuem
recursos e não recebem bene�cio previdenciário ou assistencial de qualquer natureza, provando que
estejam sob a dependência e sustento do segurado. 

 
Capítulo III 

DO PLANO DE CUSTEIO 

Art. 13.  São fontes do plano de custeio do PIÊNPREV as seguintes receitas: 

I - contribuição previdenciária do Município; 

II - contribuição previdenciária dos segurados a�vos; 

III - contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas; 

IV - doações, subvenções e legados; 

V - receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais; 

VI - valores recebidos a �tulo de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Cons�tuição
Federal; 

VII - demais dotações previstas no orçamento municipal. 

§ 1º Cons�tuem também fonte do plano de custeio do PIÊNPREV as contribuições previdenciárias
previstas nos incisos I, II e III incidentes sobre o abono anual, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-
reclusão e os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o Município, em razão de decisão



judicial ou administra�va. 

§ 2º As receitas de que trata este ar�go somente poderão ser u�lizadas para pagamento de bene�cios
previdenciários e da taxa de administração des�nada à manutenção do PIÊNPREV. 

Art. 14.  Fica criada a Taxa de Administração de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total da
remuneração de contribuição, dos proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piên, rela�vamente ao exercício financeiro anterior. 

§ 1º A Taxa de Administração será des�nada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de
capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor do regime próprio. 

§ 2º Na verificação do limite definido no caput deste parágrafo, não serão computadas as despesas 
decorrentes das aplicações de recursos em a�vos financeiros que serão aplicados de acordo com o 
estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 2º O valor referente a Taxa de Administração deverá ser determinado através de Decreto do Chefe do
Poder Execu�vo Municipal e o repasse deve ser efetuado em 12 (doze) parcelas mensais iguais até o 20º
(vigésimo) dia do mês subsequente, sob pena de aplicação do disposto no art. 22 da presente Lei.
(Redação dada pela Lei nº 1383/2020) 

§ 3º O Regime Próprio de Previdência Social poderá cons�tuir reserva com as sobras do custeio das
despesas do exercício, cujos valores serão u�lizados para os fins a que se des�na a taxa de administração. 

Art. 15.  As aplicações financeiras dos recursos mencionados neste ar�go atenderão às resoluções do
Conselho Monetário Nacional. 

Art. 16  As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do art. 13, serão de 18,5% e 11%, 
respec�vamente, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição. 

Art. 16.  As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do art. 13, serão de 16,5% e 14%,
respec�vamente, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição. (Redação dada pela Lei
nº 1383/2020) 

§ 1º Entende-se como remuneração de contribuição o valor cons�tuído pelo subsídio ou o vencimento do
cargo efe�vo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de
caráter individual ou outras vantagens, sendo excluídas: 

I - as diárias para viagens; 

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 

III - a indenização de transporte; 

IV - o salário-família; 

V - o auxílio-alimentação; 

VI - o auxílio-creche; 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2020/138/1383/lei-ordinaria-n-1383-2020-altera-as-leis-n-s-960-de-14-de-setembro-de-2007-e-1110-de-12-de-setembro-de-2011
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2020/138/1383/lei-ordinaria-n-1383-2020-altera-as-leis-n-s-960-de-14-de-setembro-de-2007-e-1110-de-12-de-setembro-de-2011


VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; 

IX - adicional noturno; 

X - horas extras; 

XI - plantões e turno suplementar; 

XII - gra�ficações e função gra�ficada; 

XIII - adicional mul� série e CBA (Ciclo Básico); 

XIV - o abono de permanência de que trata o art. 73 desta Lei; 

XV - outras que forem criadas conforme lei dispuser; 

XVI - outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. 

§ 2º O abono anual será considerado, para fins contribu�vos, separadamente da remuneração de
contribuição rela�va ao mês em que for pago. 

§ 3º Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos considerar-se-á, para fins de
concessão de bene�cio no PIÊNPREV, o somatório da remuneração de contribuição referente a cada
cargo. 

§ 4º A responsabilidade pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previstas nos incisos I, II
e III do art. 13 será do dirigente máximo do órgão ou en�dade que efetuar o pagamento da remuneração,
subsídio ou bene�cio e ocorrerá até o dia vinte do mês seguinte àquele a que as contribuições se
referirem, prorrogado o vencimento para o dia ú�l subseqüente, quando não houver expediente
bancário. 

§ 5º Além da contribuição patronal prevista no caput do presente ar�go, fica estabelecida uma
contribuição adicional para equacionamento do déficit atuarial nas seguintes alíquotas: 



§ 5º O plano de Amor�zação para o equacionamento do déficit atuarial será estabelecido através de
Decreto do Chefe do Poder Execu�vo Municipal, por alíquota para contribuição suplementar ou aportes
periódicos, conforme avaliação atuarial anual. (Redação dada pela Lei nº 1383/2020) 

Art. 17  A contribuição previdenciária dos bene�cios de aposentadorias e pensões concedidas pelo
PIÊNPREV, que trata o inciso III do art. 13, será de 11% incidentes sobre a parcela que supere o limite 
máximo estabelecido para os bene�cios do RGPS. 

Art. 17.  A contribuição previdenciária dos beneficiários de aposentadorias e pensões concedidas pelo
PIENPREV, que trata o inciso III do art. 13, será de 14% incidentes sobre a parcela que supere o limite
máximo estabelecido para os bene�cios do RGPS. (Redação dada pela Lei nº 1383/2020) 

§ 1º As contribuições incidentes sobre o bene�cio de pensão terão como base de cálculo o valor total
desse bene�cio, antes de sua divisão em cotas, respeitada a faixa de incidência de que trata o caput,
considerando o con�do no art. 64 desta lei. 

§ 2º O valor da contribuição calculado conforme o § 1º será rateado para os pensionistas, na proporção
de sua cota parte. 

§ 3º A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do art. 13 incidirá apenas sobre as parcelas de
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os
bene�cios do RGPS, quando o beneficiário, na forma desta lei, for portador de doença incapacitante. 

Art. 18.  O plano de custeio do PIÊNPREV será revisto anualmente, observadas as normas gerais de
atuária, obje�vando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Parágrafo Único. O Demonstra�vo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA será encaminhado ao
Ministério da Previdência Social conforme normas e datas definidas pelas autoridades competentes. 

Art. 19.  No caso de cessão de servidores do Município para outro órgão ou en�dade da Administração
direta ou indireta da União, Distrito Federal, dos Estados ou de outro Município, com ônus para o
cessionário, inclusive para o exercício de mandato ele�vo, será de responsabilidade do órgão ou en�dade
em que o servidor es�ver em exercício o recolhimento e repasse das contribuições devidas pelo
Município de Piên ao PIÊNPREV, conforme inciso I do art. 13. 

 

 ______________________________________________________________ 

|       Ano      |       %       |      Ano      |      %      | 

|================|===============|===============|=============| 

|            2011|          0,30%|           2020|        3,00%| 

|----------------|---------------|---------------|-------------| 

|            2012|          0,60%|           2021|        3,30%| 

|----------------|---------------|---------------|-------------| 

|            2013|          0,90%|           2022|        3,60%| 

|----------------|---------------|---------------|-------------| 

|            2014|          1,20%|           2023|        3,90%| 

|----------------|---------------|---------------|-------------| 

|            2015|          1,50%|           2024|        4,20%| 

|----------------|---------------|---------------|-------------| 

|            2016|          1,80%|           2025|        4,50%| 

|----------------|---------------|---------------|-------------| 

|            2017|          2,10%|           2026|        4,80%| 

|----------------|---------------|---------------|-------------| 

|            2018|          2,40%|    2027 a 2045|        4,97%| 

|----------------|---------------|---------------|-------------| 

|            2019|          2,70%|               |             | 

|________________|_______________|_______________|_____________| 
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§ 1º O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor ao PIÊNPREV, prevista no inciso II do art.
13, será de responsabilidade: 

I - do Município, no caso do pagamento da remuneração ou subsídio do servidor con�nuar a ser realizado
na origem; 

II - do órgão ou ente cessionário, na hipótese da remuneração do servidor ocorrer à conta deste, além da
contribuição prevista no caput, do presente ar�go. 

§ 2º No termo ou ato de cessão do servidor com ônus para órgão ou ente cessionário, será prevista a
responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao
PIÊNPREV, conforme valores informados mensalmente pelo Município. 

Art. 20.  Ao servidor afastado ou licenciado temporariamente do cargo efe�vo sem recebimento de
remuneração pelo Município somente será considerado o respec�vo tempo de afastamento ou
licenciamento, para fins de aposentadoria, e demais bene�cios mediante o recolhimento mensal da
contribuição de que tratam o inciso II do art. 13, diretamente pelo servidor, observado o disposto nos art.
21 e 22. 

Parágrafo Único. A contribuição de que trata o inciso I do art. 13 será devida pelo Município. 

Art. 21.  Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata o art. 5º, o
cálculo da contribuição será feito de acordo com a remuneração ou subsídio do cargo de que o servidor é
�tular conforme previsto no art. 16. 

§ 1º Nos casos de que trata o caput, as contribuições previdenciárias deverão ser recolhidas até o dia
quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o
dia ú�l subseqüente quando não houver expediente bancário no dia quinze.

§ 2º Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação do recolhimento de
que trata o caput deste ar�go ocorrerá no mês subseqüente. 

Art. 22.  A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita aos juros de 0,5%
a.m. e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

Parágrafo Único. O montante apurado poderá ser dividido em 12 (doze) parcelas pelo Município e pelo
servidor será dividido em tantas parcelas quanto necessárias, desde que o valor da parcela seja no
mínimo de 10% do vencimento do servidor. 

Art. 23.  Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá res�tuição de contribuições pagas para
o PIÊNPREV. 

 
Capítulo IV 

DA ORGANIZAÇÃO DO PIÊNPREV 



Art. 24.  O PIÊNPREV - Ins�tuto de Previdência do Município de Piên, autarquia municipal responsável
pelo gerenciamento do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Piên será
organizado com a seguinte composição: 

I - Conselho de Administração; 

II - Conselho Fiscal; 

III - Diretoria Execu�va. 

 
SEÇÃO I 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 25.  O Conselho de Administração será composto de 07 (sete) membros �tulares e 07 (sete)
suplentes. 

Art. 26.  Os membros do Conselho de Administração deverão possuir a condição de servidores efe�vos,
segurados do PIÊNPREV e deverão estar em dia com a contribuição de que trata o inciso II do art. 13. 

Art. 27.  O Prefeito indicará para a composição dos membros do Conselho de Administração, 02 (dois)
servidores a�vos e 01 (um) servidor ina�vo e igual número de suplentes. 

Parágrafo Único. Os 04 (quatro) conselheiros restantes e os 04 (quatro) suplentes serão eleitos por voto
secreto e direto, pelos segurados a�vos e ina�vos, através de competente processo eleitoral previamente
divulgado, através de regulamento próprio, elaborado pelo Conselho de Administração em exercício,
sendo que todos os servidores segurados do PIÊNPREV poderão candidatar-se, desde que cumpridos os
requisitos do art. 26. 

Art. 28.  O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 03 (três) anos, permi�da a
recondução e reeleição. 

Art. 29.  O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada bimestre e,
extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou por solicitação de, pelo menos, 03 (três)
de seus membros. 

Art. 30.  Nas ausências ou impedimentos legais dos membros �tulares, estes serão subs�tuídos pelos
suplentes. 

Art. 31  Os membros que serão indicados e os candidatos a eleição do Conselho de Administração 
deverão apresentar os seguintes documentos: 

I - cer�dão nega�va civil e criminal; 

II - cer�dão nega�va de protesto dos Cartórios da Comarca que residem; 

III - declaração de bens atualizada. 



Art. 31.  Os membros que serão indicados e os candidatos à eleição do Conselho de Administração
deverão apresentar os seguintes documentos: 

I - cer�dão nega�va criminal; 

II - declaração de bens atualizada (Redação dada pela Lei nº 1383/2020) 

Parágrafo Único. Os documentos citados no caput deverão ser apresentados pelos membros indicados do
Conselho de Administração antes da posse, assim como pelos candidatos a eleição do Conselho de
Administração, no ato da inscrição para concorrer ao cargo. 

Art. 32.  Os membros do Conselho de Administração serão pessoalmente responsáveis pelos atos lesivos
que pra�carem com dolo, desídia ou fraude, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei Federal nº
9.717, de 28 de novembro de 1998 e observando-se o disposto nas determinações do Ministério da
Previdência Social e legislação federal competente. 

Art. 33.  Compete ao Conselho de Administração: 

I - eleger o Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 

II - estabelecer as diretrizes gerais da polí�ca de gestão do PIÊNPREV; 

III - decidir sobre aplicações financeiras e inves�mentos em empreendimentos com recursos do
PIÊNPREV; 

IV - zelar pelo cumprimento das normas cons�tucionais, legislação ordinária nacional e municipal; 

V - elaborar e votar o seu regimento interno; 

VI - emi�r parecer sobre a avaliação técnica e atuarial do PIÊNPREV; 

VII - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos previdenciários do PIÊNPREV,
bem como os ganhos sociais e desempenho dos programas aprovados;

VIII - fixar critérios para o parcelamento de recolhimento em atraso, de que trata o art. 22 da presente lei; 

IX - encaminhar, bimestralmente, ao Conselho Fiscal relatório sobre a posição dos saldos do PIÊNPREV,
com detalhamento de receita e despesas do mês anterior, para análise e acompanhamento; 

X - aprovar as contas do PIÊNPREV, após análise do Conselho Fiscal; 

XI - fiscalizar os atos de gerenciamento da Diretoria Execu�va; 

XII - assinar ajustes, convênios e contratos, através de seu Presidente, em conjunto com Diretor Execu�vo. 

Parágrafo Único. O servidor eleito Presidente do Conselho de Administração, além da remuneração de
seu cargo, receberá o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor inicial de carreira da categoria 11,
previsto no Anexo I, da Lei nº  1078, de 09 de dezembro de 2010, sendo esta complementação paga pelo 
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Poder Execu�vo.

Parágrafo Único - O servidor a�vo ou ina�vo eleito Presidente do Conselho de Administração, além da
remuneração de seu cargo, receberá o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor inicial de carreira
da categoria 11, previsto no Anexo I, da Lei nº 1078, de 09 de dezembro de 2010, sendo esta
complementação paga pelo órgão em que o servidor es�ver vinculado. (Redação dada pela Lei nº
1307/2017) 

 
SEÇÃO II 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 34.  O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros �tulares e 03 (três) suplentes. 

Art. 35.  Os membros do Conselho Fiscal deverão possuir a condição de servidores efe�vos, segurados do
PIÊNPREV e em efe�vo exercício das suas atribuições funcionais, sendo que pelo menos um de seus
membros deverá possuir conhecimentos técnicos em administração, contabilidade, economia ou
finanças. 

Art. 36.  O Prefeito indicará, para a composição do Conselho Fiscal, 01 (um) segurado a�vo e 01 (um)
suplente. 

§ 1º Os demais conselheiros, �tulares e suplentes, serão escolhidos, por eleição, pelos segurados a�vos e
ina�vos. 

§ 2º A indicação do Prefeito será feita após a eleição dos demais conselheiros, sendo que, se entre os
eleitos não houver nenhum membro com conhecimentos técnicos em administração, contabilidade,
economia ou finanças, caberá ao Prefeito indicar o membro que possua tais requisitos. 

Art. 37.  O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 03 (três) anos, permi�da a recondução e a
reeleição. 

Art. 38.  As reuniões do Conselho Fiscal serão promovidas bimestralmente e somente poderão ser
realizadas com a presença de todos os membros. 

Art. 39.  Nas ausências ou impedimentos dos membros �tulares, estes serão subs�tuídos pelos suplentes.

Art. 40.  Os membros que serão indicados e os candidatos à eleição do Conselho Fiscal deverão
apresentar os mesmos documentos definidos no art. 31, obedecendo o prazo definido no parágrafo único
do mesmo ar�go. 

Art. 41.  Os membros do Conselho Fiscal serão pessoalmente responsáveis pelos atos lesivos que
pra�carem com dolo, desídia ou fraude, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei Federal nº 9.717, de
28 de novembro de 1998 e observando-se o disposto nas determinações do Ministério da Previdência
Social e legislação federal competente. 

Art. 42.  Compete ao Conselho Fiscal: 
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I - eleger o seu Presidente; 

II - fiscalizar, assegurado o acesso às informações de qualquer natureza, os bole�ns das receitas e
despesas do PIÊNPREV; 

III - fiscalizar o des�no de verbas dos bene�cios, assim como a aplicação dos recursos, controle e
resultado dos empreendimentos; 

IV - examinar os balancetes mensais e as contas, emi�ndo parecer a respeito; 

V - encaminhar ao Conselho de Administração parecer prévio sobre as contas do PIÊNPREV, conforme
prevê o art. 33, inciso X desta lei; 

VI - propor ao Conselho de Administração medidas que achar conveniente. 

Parágrafo Único. O servidor eleito Presidente do Conselho Fiscal, além da remuneração de seu cargo, 
receberá o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor inicial de carreira da categoria 11, previsto no 
Anexo I, da Lei nº  1078, de 09 de dezembro de 2010, sendo esta complementação paga pelo Poder 
Execu�vo. 

Parágrafo Único - O servidor a�vo ou ina�vo eleito Presidente do Conselho Fiscal, além da remuneração
de seu cargo, receberá o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor inicial de carreira da categoria
11, previsto no Anexo I, da Lei nº 1078, de 09 de dezembro de 2010, sendo esta complementação paga
pelo órgão em que o servidor es�ver vinculado. (Redação dada pela Lei nº 1307/2017) 

 
SEÇÃO III 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 43.  O quadro de servidores que cons�tuirão a Diretoria Execu�va do PIÊNPREV será composto dos
seguintes cargos: 

I - 01 (um) Diretor Execu�vo, servidor efe�vo com curso superior completo em Administração, Ciências
Contábeis, Economia, Direito, Engenharia ou Gestão Pública; 

II - 01 (um) Contador; 

III - 01 (um) Advogado; 

IV - 01 (um) Agente Administra�vo. 

§ 1º Os cargos previstos nos incisos I a IV serão ocupados por servidores públicos efe�vos do quadro
próprio do Município. 

§ 2º Os cargos previstos no "caput" do presente ar�go serão colocados à disposição pelo Município, com
ônus para a origem, enquanto o PIÊNPREV não dispuser de quadro próprio de servidores efe�vos. 
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Art. 44.  O Diretor Execu�vo será nomeado pelo Prefeito, dentre os candidatos, aquele com maior
número de votos, escolhido em pleito eleitoral, desde que preencha o requisito previsto no inciso I do
ar�go anterior. 

Parágrafo Único. Nos afastamentos e licenças permi�das em lei o Diretor Execu�vo será representado
pelo Presidente do Conselho de Administração. 

Art. 45.  O processo eleitoral de que trata o ar�go anterior será realizado até 30 (trinta) dias do término
do mandato do Diretor Execu�vo ou quando da vacância do cargo, sendo que em caso do não
cumprimento deste, exercerá interinamente o cargo o Presidente do Conselho de Administração. 

Parágrafo Único. Em caso de empate no resultado da eleição, o desempate obedecerá aos seguintes
critérios, nesta ordem: 

I - possuir especialização em gestão em inves�mentos ou gestão previdenciária; 

II - maior tempo no serviço público; 

III - com maior idade. 

Art. 46  O servidor eleito Diretor Execu�vo, além da remuneração de seu cargo, receberá o valor 
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor inicial de carreira da categoria 11, previsto no Anexo I, da Lei
nº  1078, de 09 de dezembro de 2010, sendo esta complementação paga pelo Poder Execu�vo. 

Art. 46  O servidor a�vo ou ina�vo eleito Diretor Execu�vo, além da remuneração de seu cargo, receberá
o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor inicial de carreira da categoria 11, previsto no Anexo
I, da Lei nº 1078, de 09 de dezembro de 2010, sendo esta complementação paga pelo órgão em que o
servidor es�ver vinculado. (Redação dada pela Lei nº 1307/2017) 

Art. 47.  O prazo do mandato do detentor do cargo de Diretor Execu�vo será de 03 (três) anos, podendo
haver reeleição. 

Parágrafo Único. O primeiro mandato da Diretoria Execu�va, Conselho de Administração e Conselho
Fiscal, terá a duração de 03 (três) anos, iniciando na data da publicação da presente Lei. 

Art. 48.  Ao Diretor Execu�vo compete: 

I - representar o PIÊNPREV em juízo ou fora dele, a�va e passivamente; 

II - apresentar ao Conselho de Administração e Fiscal até 31 de março de cada ano, relatório dos trabalhos
realizados no ano anterior, bem como prestação de contas, enviando cópia do primeiro, ao Execu�vo e
Legisla�vo Municipal; 

III - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, submetendo-os até 31 de
julho de cada ano, ao Conselho de Administração; 

IV - apresentar relatórios gerenciais periódicos, com a finalidade de proporcionar ao Conselho de
Administração os meios para avaliar o desempenho dos programas, em seus aspectos �sicos, econômicos,
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financeiros, sociais e ins�tucionais, e a sua vinculação a diretrizes estabelecidas; 

V - submeter à apreciação do Conselho Fiscal análise do comportamento contábil do PIÊNPREV; 

VI - movimentar as contas do PIÊNPREV, sempre em conjunto com o contador; 

VII - autorizar a realização de licitações; 

VIII - assinar ajustes, convênios e contrato em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração. 

Parágrafo Único. O Diretor Execu�vo poderá ser assis�do em caráter permanente ou mediante serviços
contratados por assessores incumbidos em colaborar e orientar na solução dos problemas técnicos,
econômicos, jurídicos e atuariais do PIÊNPREV, desde que autorizado pelo Conselho de Administração. 

 
Capítulo V 

DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

Art. 49.  O PIÊNPREV será responsável pelo pagamento dos seguintes bene�cios previdenciários: 

I - Quanto ao segurado: 

a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição; 
d) aposentadoria por idade; 
e) auxílio-doença; (Revogada pela Lei nº 1383/2020) 
f) salário-maternidade; e, (Revogada pela Lei nº 1383/2020) 
g) salário-família. (Revogada pela Lei nº 1383/2020) 

II - Quanto ao dependente: 

a) pensão por morte; e, 
b) auxílio-reclusão. (Revogada pela Lei nº 1383/2020) 

 
SEÇÃO I 

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

Art. 50.  A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz de reabilitação para o exercício de seu cargo e ser-lhe-á paga a par�r da
data da publicação do ato de aposentadoria. 

§ 1º Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto
se decorrentes de acidente em serviço, molés�a profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
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hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art.74. 

§ 2º Os proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição, não poderão ser inferiores a 70 % do
valor calculado na forma estabelecida no art. 74. 

§ 3º Considera-se acidente em serviço aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou
indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

§ 4º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei: 

I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente
para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica
para a sua recuperação; 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo pra�cado por terceiro ou companheiro de serviço; 
b) ofensa �sica intencional, inclusive de terceiro, por mo�vo de disputa relacionada ao serviço; 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 

III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar
proveito; 
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Município dentro de seus planos
para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção u�lizado, inclusive
veículo de propriedade do segurado; 
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

§ 5º Nos períodos des�nados a refeição ou descanso, ou por ocasião da sa�sfação de outras necessidades
fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo. 

§ 6º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as
seguintes: tuberculose a�va; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia
irreversível e incapacitante; cardiopa�a grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante;
nefropa�a grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência
imunológica adquirida - AIDS; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada e hepatopa�a, ou outras a critério do médico perito responsável. 

§ 7º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade,
mediante exame médico-pericial. 



§ 8º O pagamento do bene�cio de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente
será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do protocolo da ação judicial de curatela,
ainda que provisório, mediante a apresentação de cer�dão atualizada semestralmente. 

§ 9º O aposentado que voltar a exercer a�vidade laboral para o Município ou para outro órgão ou ente
público, com funções equivalentes ao cargo em que se aposentou, terá a aposentadoria por invalidez
permanente cessada, a par�r da data do retorno à a�vidade. 

 
SEÇÃO II 

DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 

Art. 51.  A aposentadoria compulsória será concedida ao servidor com 70 (setenta) anos de idade e será
declarada por ato da autoridade competente, com vigência a par�r do dia imediato àquele em que o
servidor a�ngir a idade-limite de permanência no serviço. 

Parágrafo Único. Os proventos da aposentadoria compulsória serão proporcionais ao tempo de
contribuição, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 74. 

 
SEÇÃO III 

DA APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Art. 52.  O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com
proventos calculados na forma prevista no art. 74, desde que preencha, cumula�vamente, os seguintes
requisitos: 

I - tempo mínimo de dez anos de efe�vo exercício no serviço público federal, estadual, distrital ou
municipal; 

II - tempo mínimo de cinco anos de efe�vo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e, 

III - sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e cinqüenta e
cinco anos de idade e trinta anos de tempo de contribuição, se mulher. 

§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste ar�go serão reduzidos em cinco anos,
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efe�vo exercício da função de magistério na
educação infan�l e no ensino fundamental e médio. 

§ 2º Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a a�vidade docente do
professor exercida exclusivamente em sala de aula, incluídas, ainda, as funções de direção de unidade
escolar, as de coordenação e assessoramento pedagógico, nos termos da Lei Federal nº 11.301/2006. 

§ 3º Os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição serão integrais, observado, quanto ao seu
cálculo, o con�do no art. 74, desde que o servidor não se enquadre em outras regras de aposentadoria



em que referido cálculo não deva ser aplicado, situação em que deverá optar pela regra que deseje
fundamentar seu bene�cio. 

 
SEÇÃO IV 

DA APOSENTADORIA POR IDADE 

Art. 53.  A aposentadoria por idade será concedida aos 60 (sessenta) anos para servidora mulher e 65
(sessenta e cinco) anos para servidor homem, e deverá seguir o cumprimento dos requisitos expressos na
Cons�tuição Federal e suas alterações, bem como as Emendas Cons�tucionais. 

Parágrafo Único. Os proventos da aposentadoria por idade serão proporcionais ao tempo de contribuição,
observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 74. 

 
SEÇÃO V 

DO AUXÍLIO-DOENÇA 

Art. 54  O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado temporariamente para o 
exercício do trabalho e consis�rá em renda mensal correspondente à úl�ma remuneração de contribuição
percebida pelo segurado. 
§ 1º Até o décimo quinto dia consecu�vo de afastamento da a�vidade por mo�vo de doença, incumbe ao 
Município, às suas autarquias, fundações, en�dades da administração indireta e à Câmara Municipal,
pagar ao segurado sua remuneração. 
§ 2º O pagamento do auxilio doença será de responsabilidade do PIÊNPREV a par�r do décimo sexto dia 
de afastamento. 
§ 3º A concessão, a prorrogação e a cessação do auxílio doença, o retorno do servidor a a�vidade, a 
readaptação ou a concessão de aposentadoria por invalidez, serão determinadas por decisão da perícia
médica. (Revogado pela Lei nº 1383/2020) 

Art. 55  O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscep�vel de recuperação para exercício do seu cargo, 
ou readaptação para outro de atribuições e a�vidades compa�veis com a limitação que tenha sofrido,
será aposentado por invalidez(Revogado pela Lei nº 1383/2020). 

SEÇÃO VI 
DO SALÁRIO-MATERNIDADE 

Art. 56.  Será devido o salário-maternidade à segurada gestante, por 120 (cento e vinte) dias
consecu�vos, com início entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste. 
§ 1º O salário-maternidade consis�rá numa renda mensal correspondente à úl�ma remuneração de
contribuição percebida pela segurada. 
§ 2º Em caso de concessão por força de lei do bene�cio do salário maternidade além do prazo fixado no 
caput deste ar�go, a responsabilidade pelo pagamento do mesmo será exclusivamente do órgão de 
lotação da servidora. 
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§ 3º Se a posse da servidora grávida ocorrer após o parto, o auxilio maternidade será devido somente 
pelo prazo faltante para completar o período descrito no caput deste ar�go, e será igual à remuneração
de contribuição que teria no exercício do respec�vo cargo efe�vo.(Revogado pela Lei nº 1383/2020) 

Art. 57  À segurada que adotar, ou ob�ver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-
maternidade pelos seguintes períodos: 
I - 120 (cento e vinte) dias, se a criança �ver de 0 (zero) a 1 (hum) ano de idade; 
II - 60 (sessenta) dias, se a criança �ver entre 1 (hum) e 4 (quatro) anos de idade; 
III - 30 (trinta) dias, se a criança �ver entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de idade. 
Parágrafo Único. O pagamento do salário maternidade previsto neste ar�go, além dos prazos previstos 
nos incisos I e II e III deverá ser custeado com recursos do órgão de lotação da servidora adotante.
(Revogado pela Lei nº 1383/2020) 

SEÇÃO VII 
DO SALÁRIO-FAMÍLIA 

Art. 58.  O salário-família será devido, mensalmente ao par�cipante, nos termos da legislação federal e na 
proporção do respec�vo número de filhos menores ou equiparados, nos termos desta lei.
§ 1º Quando o pai e a mãe são par�cipantes, a ambos será devido o salário-família. 
§ 2º Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente
caracterizado ou perda do poder familiar, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele que for
o responsável pela guarda do menor.(Revogado pela Lei nº 1383/2020) 

Art. 59  O pagamento do salário-família está condicionado à apresentação da cer�dão de nascimento do 
filho ou da documentação rela�va ao equiparado e a apresentação anual de atestado de vacinação
obrigatória e de comprovação de freqüência escolar do filho ou equiparado.(Revogado pela Lei nº
1383/2020) 

Art. 60  O direito ao salário-família cessa automa�camente: 
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito; 
II - quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo se inválido ou incapaz, a contar do
mês seguinte ao da data do aniversário; 
III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da 
cessação da incapacidade; ou 
IV - pela perda da condição de servidor público municipal)(Revogado pela Lei nº 1383/2020) 

Art. 61  Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o par�cipante deve firmar termo de
responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Município e ao 
PIÊNPREV qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao bene�cio, ficando sujeito, 
em caso do não cumprimento, às sanções decorrentes(Revogado pela Lei nº 1383/2020) 

Art. 62  As cotas do salário-família não serão incorporadas, para qualquer efeito, a salário ou 
bene�cio(Revogado pela Lei nº 1383/2020) 

Art. 63  O salário-família não será devido a pensionistas(Revogado pela Lei nº 1383/2020) 
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SEÇÃO VIII 

DA PENSÃO POR MORTE 

Art. 64.  A pensão por morte consis�rá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes
do segurado, definidos nos art. 9º, quando do seu falecimento, correspondente à: 

I - totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o valor do teto
remuneratório do RGPS acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; 

II - totalidade da remuneração do servidor no cargo efe�vo na data anterior à do óbito, até o valor de do
teto remuneratório do RGPS, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, se o
falecimento ocorrer quando o servidor ainda es�ver em a�vidade. 

§ 1º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos: 

I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; 

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe. 

§ 2º A pensão provisória será transformada em defini�va com o óbito do segurado ausente ou deve ser
cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos
valores recebidos, salvo má-fé. 

Art. 65.  A pensão por morte será devida aos dependentes a contar: 

I - do dia do óbito; 

II - da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; 

III - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por mo�vo de acidente, desastre ou
catástrofe, mediante prova idônea. 

Art. 66.  A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protelada pela
falta de habilitação de outro possível dependente. 

§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro (a), que somente fará jus
ao bene�cio mediante prova de dependência econômica. 

§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos
financeiros a contar da data da inscrição ou habilitação. 

§ 3º Nos casos de pensão previdenciária decorrente de pensão judicial a pensão deverá ser concedida nos
mesmos percentuais definidos para a pensão judicial. 

Art. 67.  O pensionista de que trata o § 1º do art. 64 deverá anualmente declarar que o segurado
permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do PIÊNPREV o



reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pela omissão e pelos efeitos
causados por esta. 

Art. 68.  A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo. 

Art. 69.  Na hipótese de cálculo da pensão na situação prevista no art. 64, inciso II, é vedada a inclusão de
parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo
em comissão, de outras parcelas de natureza temporária ou de abono de permanência de que trata o art.
73, bem como a previsão de incorporação de tais parcelas diretamente no valor da pensão ou na
remuneração, apenas para efeito de concessão do bene�cio. 

Art. 70.  A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do
segurado, observados os critérios de comprovação de dependência econômica. 

Parágrafo Único. A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte
do segurado, não configurarão direito à pensão. 

SEÇÃO IX 
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO 

Art. 71  O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do par�cipante a�vo recolhido à prisão que não
esteja em gozo de outro bene�cio previdenciário, desde que a sua úl�ma remuneração seja inferior ou 
igual ao valor determinado por portaria do Ministério da Previdência e será equivalente a 2/3 (dois 
terços) da remuneração habitual do par�cipante. 
§ 1º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos
cofres públicos. 
§ 2º Na hipótese de fuga do segurado, o bene�cio será interrompido na data desta ocorrência e 
restabelecido a par�r da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus 
dependentes enquanto o segurado es�ver evadido, nem posteriormente, referente ao período de evasão. 
§ 3º O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com cer�dão do efe�vo recolhimento do par�cipante 
à prisão, firmada pela autoridade competente. 
§ 4º O direito à percepção do bene�cio se dará a par�r da data do efe�vo recolhimento do par�cipante à 
prisão, desde que requerido até 30 (trinta) dias após a reclusão ou da data do requerimento, se posterior. 
§ 5º Caso o segurado venha a ser ressarcido pelo ente publico a que es�ver vinculado com o pagamento
da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido 
auxílio-reclusão, o valor correspondente ao total do bene�cio concedido deverá ser descontado do
pagamento e res�tuído ao PIÊNPREV. 
§ 6º Se o segurado a�vo �ver dois vínculos com o Município o valor do bene�cio será ob�do pela soma 
dos respec�vos vencimentos. 
§ 7º Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, o direito ao auxílio reclusão ex�nguir-se-á no dia 
imediato àquele em que o segurado for posto em liberdade, ainda que condicional. 
§ 8º No caso de falecimento do segurado enquanto beneficiário do auxílio reclusão este bene�cio será
conver�do em pensão por morte.(Revogado pela Lei nº 1383/2020) 

 
Capítulo VI 

DO ABONO ANUAL 
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Art. 72.  O abono anual será devido àquele que, durante o ano, �ver recebido proventos de
aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade ou auxílio-doença pagos pelo
PIÊNPREV. 

Parágrafo Único. O abono de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de
bene�cio pago pelo PIÊNPREV, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor
do bene�cio do mês de dezembro, exceto quando o bene�cio encerrar-se antes deste mês, quando o
valor será o do mês da cessação. 

 
Capítulo VII 

DO ABONO DE PERMANÊNCIA 

Art. 73.  O segurado a�vo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, com
exceção da aposentadoria por idade, e opte por permanecer em a�vidade, fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória con�da no art. 51. 

§ 1º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efe�vamente
descontada do servidor, ou recolhida por este, rela�vamente a cada competência. 

§ 2º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Município e será devido a par�r
do cumprimento dos requisitos para obtenção do bene�cio conforme disposto neste ar�go. 

 
Capítulo VIII 

DAS REGRAS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS E REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS 

Art. 74.  No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos art. 50, 51, 52 e 53 será considerada a
média aritmé�ca simples das maiores remunerações ou subsídios, u�lizados como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta
por cento de todo o período contribu�vo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da
contribuição, se posterior àquela competência. 

§ 1º As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus
valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos
salários-de-contribuição considerados no cálculo dos bene�cios do RGPS. 

§ 2º Nas competências a par�r de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime
próprio, a base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efe�vo, inclusive nos
períodos em que houve isenção de contribuição ou afastamento do cargo, desde que o respec�vo
afastamento seja considerado como de efe�vo exercício. 



§ 3º Na ausência de contribuição do servidor não �tular de cargo efe�vo vinculado a Regime Próprio até
dezembro de 1998, será considerada a sua remuneração no cargo ocupado no período correspondente. 

§ 4º Os valores das remunerações a serem u�lizadas no cálculo de que trata este ar�go serão
comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e en�dades gestoras dos regimes de
previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento público, conforme legislação
aplicável. 

§ 5º Para os fins deste ar�go, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na
forma do § 1º, não poderão ser: 

I - inferiores ao valor do salário-mínimo; 

II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve
vinculado ao RGPS. 

§ 6º As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois da aplicação dos fatores de
atualização e da observância, mês a mês, dos limites estabelecidos no § 5º. 

§ 7º Se a par�r de julho de 1994 houver lacunas no período contribu�vo do segurado por ausência de
vinculação a regime previdenciário, esse período será desprezado do cálculo de que trata este ar�go. 

§ 8º Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder
a remuneração do respec�vo servidor no cargo efe�vo em que se deu a aposentadoria, observado o
disposto no art. 64. 

§ 9º Considera-se remuneração do cargo efe�vo o con�do no art. 16. 

§ 10 Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será u�lizada fração cujo
numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respec�va aposentadoria
voluntária com proventos integrais, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de trata
o art. 52, § 1º, rela�vo ao professor. 

§ 11 A fração de que trata o parágrafo anterior será aplicada sobre o valor dos proventos calculado
conforme este ar�go, observando-se previamente a aplicação do limite de que trata o § 8º.

§ 12 Os períodos de tempo u�lizados no cálculo previsto no parágrafo décimo serão considerados em
número de dias. 

Art. 75.  Os bene�cios de aposentadoria e pensão serão reajustados para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos bene�cios do RGPS. 

 
Capítulo IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS 



Art. 76.  É vedada a inclusão nos bene�cios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias
pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono
de permanência. 

Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica às parcelas remuneratórias pagas em decorrência de
local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão que �verem integrado a remuneração de
contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados conforme art. 74, respeitado, em
qualquer hipótese, como limite, a remuneração do servidor no cargo efe�vo. 

Art. 77.  Ressalvado o disposto nos art. 51, a aposentadoria vigorará a par�r da data da publicação do
respec�vo ato. 

Art. 78.  O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, independentemente
da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do bene�cio, submeter-se, a cada dois anos, a exame
médico pericial, até o implemento dos requisitos para aposentadoria por idade. 

Art. 79.  Qualquer dos bene�cios previstos nesta Lei será pago diretamente ao beneficiário. 

§ 1º O disposto no caput não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente comprovadas: 

I - ausência, na forma da lei civil; 

II - molés�a contagiosa; 

III - impossibilidade de locomoção; 

IV - casos que a interdição seja necessária; 

V - casos de doença mental comprovada mediante laudo médico. 

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o bene�cio poderá ser pago a procurador legalmente
cons�tuído, cujo mandato específico não exceda de seis meses, renováveis, salvo no caso previsto no art.
50, § 8º, em que o bene�cio deverá ser pago ao curador. 

§ 3º O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à
pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de inventário ou
arrolamento, na forma da lei.

Art. 80.  Serão descontados dos bene�cios pagos aos segurados e aos dependentes: 

I - a contribuição prevista no inciso II e III do art. 13; 

II - o valor devido pelo beneficiário ao Município; 

III - o valor da res�tuição do que �ver sido pago indevidamente pelo RPPS; 

IV - o imposto de renda re�do na fonte;

V - a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; 



VI - as contribuições associa�vas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários; 

VI - contribuições, consignações e mensalidades autorizadas pelos segurados e pensionistas; (Redação
dada pela Lei nº 1364/2019) 

VII - o parcelamento a que se refere o art. 22 da presente lei. 

Art. 81.  Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus e nas hipóteses dos art. 66, nenhum
bene�cio previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo.

Art. 82.  Concedida a aposentadoria ou a pensão, será o ato publicado e encaminhado à apreciação do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Parágrafo Único. Caso o ato de concessão não seja aprovado pelo Tribunal de Contas, o processo do
bene�cio será imediatamente revisto e promovidas às medidas judiciais per�nentes. 

 
Capítulo X 

DO REGISTRO FINANCEIRO E CONTÁBIL 

Art. 83.  O Município encaminhará ao Ministério da Previdência Social, até trinta dias após o
encerramento de cada bimestre do ano civil, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e
seu regulamento, os seguintes documentos: 

I - demonstra�vo das Receitas e Despesas do PIÊNPREV; 

II - comprovante mensal do repasse ao PIÊNPREV das contribuições a seu cargo e dos valores re�dos dos
segurados, correspondentes às alíquotas fixadas no art. 16; 

III - demonstra�vo financeiro rela�vo às aplicações do PIÊNPREV. 

Art. 84.  Será man�do registro individualizado dos segurados do regime próprio que conterá as seguintes
informações: 

I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 

II - matrícula e outros dados funcionais; 

III - remuneração de contribuição, mês a mês; 

IV - valores mensais e acumulados da contribuição do segurado; 

V - valores mensais e acumulados da contribuição do ente federa�vo. 

§ 1º Ao segurado e, na sua falta, aos dependentes, devidamente iden�ficados na forma desta lei, serão
disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado, mediante extrato anual,
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rela�vas ao exercício financeiro anterior. 

§ 2º Os valores constantes do registro cadastral individualizado serão consolidados para fins contábeis. 

 
Capítulo XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 85.  O Município é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do PIÊNPREV,
decorrentes do pagamento de bene�cios previdenciários. 

Art. 86.  Os membros que irão compor o Conselho Administra�vo e Fiscal e o Diretor Execu�vo no
exercício do Primeiro Mandato do PIÊNPREV serão indicados pelo Prefeito Municipal, dentre os membros
do atual Conselho Municipal de Previdência, observado o disposto no art. 27, 36 e 44 desta Lei. 

Parágrafo Único. Encerrado o exercício do primeiro mandato, os membros para Conselho Administra�vo e
Fiscal, bem como o Diretor Execu�vo, serão escolhidos conforme disposto nesta lei. 

Art. 87.  No caso de não haver candidatos a eleição ou o número de candidatos eleitos não preencha o
total de vagas previstas, o Prefeito efetuará a indicação dos membros as vagas previstas no parágrafo
único do art. 27, no § 1º do art. 36 e no art. 44. 

Art. 88.  O PIÊNPREV será instalado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sendo que está Lei será
regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 89.  Esta lei entra em vigor na data da publicação.

Art. 90.  Fica revogada a Lei nº 838, de 21 de dezembro de 2004, e demais disposições em contrário. 

Piên/PR, 12 de setembro de 2011. 

GILBERTO DRANKA 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se. 

DIRLEI APARECIDA PIECKOCZ 
Secretária de Administração 
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