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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 039, DE 14 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

Dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Cantagalo nos termos do Artigo 
40 da Constituição Federal de 1988 com redação da Emenda 
Constitucional Nº. 103, de 12 de novembro de 2019 e da Lei Orgânica 
Municipal. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO – MG; 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

TÍTULO I 

DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 

Art. 1º. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cantagalo, de que trata o Art. 
40 da Constituição Federal de 1988, fica reestruturado nos termos desta Lei Complementar, 
sendo obrigatoriamente filiados todos os servidores titulares de cargos efetivos, ativos e inativos, 
dos Poderes do Município de Cantagalo, das suas Autarquias e Fundações, na qualidade de 
segurados, bem como seus respectivos dependentes. 

Art. 2º. Fica vedada, nos termos do Art. 40, § 20, da Constituição Federal de 1988 e da Lei 
Orgânica do Município de Cantagalo, a existência de mais de um regime próprio de previdência 
social e de mais de uma unidade gestora do regime. 

Art. 3º. É atribuída a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cantagalo 
– CANTAGALOPREV, autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

Art. 4º. Incumbe ao CANTAGALOPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio 
de previdência social do Município de Cantagalo, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos 
financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios 
previdenciários, reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e 
a seus dependentes. 

§ 1º.  A responsabilidade pelo desconto, recolhimento e repasses das contribuições previstas 
nesta lei será do dirigente do órgão ou entidade que efetuar o pagamento da remuneração ou 
benefício e será repassado ao CANTAGALOPREV até o último dia do mês subsequente da 
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competência que ocorrer o fato gerador correspondente. 

§ 2º. O Município de Cantagalo constitui-se em garantidor das obrigações do CANTAGALOPREV, 
respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus 
segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de 
Previdência Social. 

Art. 5º. O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Município de 
Cantagalo atenderá obrigatoriamente aos seguintes princípios: 

I – provimento de regime de previdência social de caráter contributivo e solidário aos segurados 
e dependentes; 

II – caráter democrático e eficiente de gestão, com a participação dos representantes dos 
Poderes Públicos do Município de Cantagalo, dos segurados e dependentes; 

III – transparência na gestão de seus recursos financeiros e previdenciários; 

IV – gestão administrativa e financeira autônoma em relação ao Município de Cantagalo; 

V – custeio da previdência social, mediante contribuições dos órgãos, autarquias e fundações 
municipais e dos servidores ativos e inativos e pensionistas de que trata esta Lei segundo critérios 
atuariais e socialmente justos e compatíveis; 

VI – preservação do equilíbrio financeiro e atuarial; 

VII – garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada e morte; 

Parágrafo Único. É vedado criar, majorar ou estender qualquer benefício previsto nesta Lei sem 
a correspondente fonte de custeio total. 

Art. 6º. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cantagalo, gerido pelo 
CANTAGALOPREV, visa dar cobertura aos seus segurados e dependentes exclusivamente no 
tocante à concessão de aposentadorias e pensões por morte. 

TÍTULO II 

DOS BENEFICIÁRIOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 7º. São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cantagalo os 
segurados e os dependentes definidos nos termos das Seções I e II deste Capítulo. 

SEÇÃO I 

DOS SEGURADOS 

Art. 8º. A qualidade de segurado se dá automaticamente no início do exercício em cargo efetivo 
municipal para os servidores aprovados em concurso público de provas e de provas e títulos nos 
termos da Constituição. 

Art. 9º. São segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cantagalo: 

I – os servidores públicos civis ativos titulares de cargo efetivo dos órgãos, autarquias e fundações 
dos Poderes do Município; 

II – os servidores inativos ocupantes de cargo efetivo dos órgãos, autarquias e fundações dos 
Poderes do Município e os pensionistas, excluídos os servidores estáveis abrangidos pelo art. 19 
das Disposições Constitucionais e Transitórias. 
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Art. 10. O segurado que estiver afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo, em 
gozo de licença sem vencimentos, que deixar de realizar o recolhimento previdenciário que lhe 
é facultado terá suspensos seus direitos previdenciários e de seus dependentes, os quais 
somente serão restabelecidos após quitação do total do débito das contribuições previdenciárias 
(patronais e do servidor) devidas, a qual pode ser feita por meio de parcelamento conforme 
critério da Diretoria Executiva do Cantagalo que não pode ser superior a 24 (vinte e quatro) 
meses. 

Parágrafo Único. A contribuição realizada nos termos do caput deste artigo não será computada 
para cumprimento de requisitos de tempo de serviço público, tempo na carreira, e tempo no 
cargo efetivo. 

Art. 11. A perda da qualidade de segurado ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I – morte; 

II – exoneração ou demissão; 

III – cassação da aposentadoria ou da disponibilidade e nas hipóteses previstas em Lei. 

Art. 12. Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de segurado, o 
servidor ativo titular de cargo efetivo que estiver: 

I – cedido, com ônus ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da Administração 
direta e indireta do próprio ou outro ente federativo; 

II – afastado ou licenciado, desde que observados os prazos previstos em Lei e desde que o tempo 
de licenciamento seja considerado como de efetivo serviço no cargo; 

III – investido em mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; 

IV – no exercício de cargos de provimento temporário nos órgãos e entidades dos Poderes do 
Município. 

V – em disponibilidade remunerada, nos termos do § 3º, artigo 41, da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O segurado, no exercício de mandato de Vereador, que ocupe, 
concomitantemente, cargo efetivo, filia-se ao Regime Próprio de Previdência Social 
exclusivamente por conta deste. 

Art. 13. O servidor efetivo cedido pela União, Estado, Distrito Federal ou outro Município 
permanece filiado ao regime previdenciário de origem. 

SEÇÃO II 

DOS DEPENDENTES 

Art. 14. Para fins previdenciários, consideram-se dependentes dos segurados definidos nos 
incisos I e II do artigo 9º, para os efeitos desta Lei Complementar: 

I – o cônjuge; 

II – o companheiro; 

III – os filhos solteiros e não emancipados, até completar 21 (vinte e um) anos de idade; 

IV – os filhos solteiros inválidos de qualquer idade, enquanto permanecerem nesta condição; 

V – os pais inválidos, enquanto permanecerem nesta condição. 

§ 1º. A dependência econômica dos dependentes indicados nos incisos I, II e III deste artigo é 
presumida, e a dos demais deve ser comprovada. 
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§ 2º. A existência de dependente de qualquer das classes enumeradas nos incisos I, II, III e IV do 
caput deste artigo exclui do direito às prestações previdenciárias aos pais inválidos. 

§ 3º. Equiparam-se aos filhos, nas condições dos incisos III e IV deste artigo, o tutelado e o 
enteado, em relação aos quais tenha o segurado obtido guarda judicial, desde que atendidos os 
seguintes requisitos: 

I – que o equiparado não tenha qualquer vinculação previdenciária, quer como segurado, quer 
como beneficiário dos pais ou de outrem, fato este que deve ser comprovado; 

II – que o equiparado e os seus genitores não possuam bens ou rendimentos suficientes à sua 
manutenção; 

III – que o equiparado viva sob a exclusiva dependência econômica do segurado; e 

IV – em se tratando do enteado, que apresente a certidão de casamento do segurado e a certidão 
de nascimento do dependente. 

§ 4º. É considerado companheiro, nos termos do inciso II deste artigo, a pessoa solteira, viúva, 
comprovadamente separada de fato ou divorciada, que mantenha união estável com o segurado 
que se encontre nestas mesmas condições, desde que resulte comprovada a manutenção da 
união estável até a data do óbito, observadas as demais regras desta Lei Complementar. 

§ 5º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, admitir-se-á como elementos para 
comprovação de união estável, dentre outros: 

I – domicílio comum; 

II – existência de filho havido em comum; 

III – realização de casamento religioso; 

IV – declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência 
econômica ou de união estável); 

V – disposições testamentárias; 

VI – prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos 
da vida civil; 

VII – existência de conta bancária, poupança conjunta ou cartão de crédito no qual o(a) 
companheiro(a) seja titular ou dependente do(a) segurado(a); 

VIII – escritura de compra e venda de imóvel adquirido ou vendido por ambos ou, ainda, pelo 
segurado em nome do dependente.  

IX – procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

X – figurar o interessado como beneficiário do segurado em apólice de seguro com vigência na 
data de falecimento deste; 

XI – figurar o interessado como dependente de declaração de imposto de renda do segurado 
apresentada em vida; 

XII – registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente 
do segurado; 

XIII – ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como 
responsável ou, ainda, seguro saúde no qual o interessado esteja vinculado na condição de 
dependente do segurado. 

mailto:prefeituracantagalo@hotmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
CNPJ:01.617.441/0001-08 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADMINISTRAÇÃO2021-2024 

Rua Antonio Leal, 134 – CEP: 39.703.000 Centro – Cantagalo – Minas Gerais 
Tel: 33 3411-9001 Email: prefeituracantagalo@hotmail.com 

 

 

§ 6º. Após a morte do segurado, o companheiro deverá comprovar sua situação por meio das 
provas referidas no parágrafo anterior, que deverão ser consideradas em conjunto, no mínimo 
de 03 (três), sendo obrigatória, ainda, a realização de sindicância pelo CANTAGALOPREV para 
comprovação da convivência até o dato do óbito.  

§ 7º. O segurado casado não poderá realizar inscrição de companheiro, exceto quando 
comprovadamente separado de fato, desde que este estado seja comprovado por sindicância 
pelo CANTAGALOPREV. 

§ 8º. Considera-se dependente econômico, para os fins desta Lei Complementar, a pessoa que 
não tenha condições financeiras de manter-se, não disponha de bens passíveis de gerar renda, 
não receba auxílio instituído pela União e tenha suas necessidades básicas integralmente 
atendidas pelo segurado. 

§ 9º. Dos dependentes inválidos referidos nos incisos IV e V do caput deste artigo exigir-se-á 
prova de não serem beneficiários, direta ou indiretamente, como segurados ou dependentes, de 
qualquer sistema previdenciário oficial. 

§ 10. As condições de invalidez dos dependentes serão apuradas por Perícia Médica oficial do 
Município ou por perícia médica credenciada pelo CANTAGALOPREV. 

§ 11. O dependente do segurado será também beneficiário do CANTAGALOPREV a partir da data 
em que lhe for deferido o benefício de pensão por ato da autoridade competente. 

Art. 15. A perda da qualidade de dependente e, se for o caso, a de beneficiário do 
CANTAGALOPREV ensejará o cancelamento do benefício respectivo e ocorrerá: 

I – para o cônjuge, pela anulação do casamento, pela separação judicial ou de fato, ou pelo 
divórcio, desde que o segurado não lhe preste alimentos fixados judicialmente; 

II – para o (a) companheiro (a), quando revogada a sua indicação pelo segurado ou cessadas as 
condições inerentes a essa qualidade, desde que o segurado não lhe preste alimentos fixados 
judicialmente; 

III – para os filhos e para os referidos no § 3º do artigo 14 desta Lei Complementar, ao 
completarem 21 (vinte e um) anos de idade, ou na hipótese de emancipação, casamento ou 
convivência sobre regime de união estável; 

IV – para o maior inválido, pela cessação da invalidez, ou deferimento de benefício pelo Regime 
Geral da Previdência Social ou por qualquer outro regime previdenciário; 

V – para o beneficiário solteiro, viúvo ou divorciado, pelo casamento ou pela união estável; 

VI – para o divorciado com percepção de alimentos, quando comprovada a convivência em 
regime de união estável; 

VII – para os beneficiários economicamente dependentes, quando cessar essa situação; 

VIII – para o dependente em geral, pela perda da qualidade de segurado por aquele de quem 
depende; 

§ 1º. O cônjuge e o companheiro separado de fato e não pensionada judicialmente deverá 
comprovar sua dependência econômica em relação ao segurado. 

§ 2º. A qualidade de dependente não é transmissível e ainda que temporariamente perdida, não 
restabelece. 

§3º. Perde o direito à pensão por morte, o cônjuge, o companheiro ou a companheira se 
comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a 
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formalização desses com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em 
processo administrativo no qual será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

§ 4º. Perderá o direito ao benefício de pensão o dependente que for condenado, por decisão 
judicial transitada em julgado, pela prática de crime doloso contra a vida do segurado. 

§ 5º. Para os efeitos desta Lei Complementar, a condição de dependente deverá estar 
caracterizada no momento do fato gerador do benefício. 

TÍTULO III 

DOS BENEFÍCIOS 

Art. 16. Os benefícios previdenciários consistem em prestações de caráter pecuniário a que 
fazem jus o segurado ou seus dependentes, conforme a respectiva titularidade, compreendendo: 

I – quanto aos segurados: 

a) aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho; 

b) aposentadoria compulsória; 

c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 

d) aposentadoria especial do professor; 

e) aposentadoria especial do servidor portador de deficiência; 

II – quanto aos dependentes: 

a) pensão por morte. 

SEÇÃO I 

DAS APOSENTADORIAS 

SUBSEÇÃO I 

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO 

Art. 17. O servidor público segurado do regime próprio de previdência social do Município de 
Cantagalo será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que 
estiver investido, quando insuscetível de readaptação, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, calculados na forma do artigo 29 desta Lei Complementar. 

§ 1º. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo 
cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a 
habilitação e o nível de escolaridade exigido para o cargo de destino, sendo mantida a 
remuneração do cargo de origem. 

§ 2º. A condição de incapacidade permanente para o trabalho a que se refere o caput deste artigo 
exigirá comprovação mediante a realização de exame médico pericial periódico a cargo da Perícia 
Médica Oficial do Município, ou por perícia médica credenciada pelo CANTAGALOPREV. 

§ 3º. Até completar a idade mínima necessária à aposentadoria compulsória prevista no artigo 
79 da Lei Orgânica do Município, o servidor que tiver se aposentado por incapacidade 
permanente para o trabalho deverá ser submetido a cada 02 (dois) ano, a exame médico pericial 
a cargo da Perícia Médica Oficial do Município, ou por perícia médica credenciada pelo 
CANTAGALOPREV, que ratifique tal condição. 

§ 4º. Além da obrigação prevista no parágrafo anterior, o servidor que tiver se aposentado por 
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incapacidade permanente para o trabalho poderá, ainda, ser convocado a qualquer tempo para 
se submeter a novo exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Oficial do Município, ou por 
Perícia Médica credenciada pelo CANTAGALOPREV. 

§5º. O servidor que, injustificadamente, não se submeter ao exame médico de que tratam os 
parágrafos anteriores, terá o pagamento do seu benefício imediatamente suspenso, até que 
atenda à convocação oficial, devendo ser aberto processo administrativo para cassação definitiva 
do benefício caso a suspensão perdure por mais de 60 (sessenta) dias. 

§ 6º. Em caso de doença que impuser afastamento obrigatório, com base em laudo conclusivo 
da medicina especializada e ratificado pela Perícia Médica Oficial do Município ou por Perícia 
Médica credenciada pelo CANTAGALOPREV, a aposentadoria por incapacidade permanente para 
o trabalho independerá de licença para tratamento de saúde e será devida a partir da data da 
expedição do laudo médico oficial. 

§ 7º. O pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho 
ao segurado em situação de curatela somente será feito ao curador do segurado, condicionado 
à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. 

§ 8º. O servidor que voltar a exercer atividade laboral remunerada terá a aposentadoria por 
incapacidade permanente para o trabalho suspensa e será instaurado processo para cassação do 
benefício, no qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 9º. Se comprovada a capacidade para o trabalho do servidor para o exercício da função pública, 
cessará o benefício e haverá a reversão do servidor para o serviço ativo, a partir da publicação 
do respectivo ato. 

§ 10. Na hipótese do parágrafo anterior, o tempo no qual o servidor esteve aposentado não será 
contado como tempo de contribuição para nenhum fim, ressalvado o pagamento das 
contribuições devidas (patronais e servidor) do período ao qual esteve em gozo do benefício. 

Art. 18. Se a incapacidade permanente para o trabalho for decorrente de acidente de trabalho, 
de doença profissional e de doença do trabalho, as quais devem ser devidamente comprovadas 
pelo servidor e ratificadas por exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Oficial do 
Município, ou por Perícia Médica credenciada pelo CANTAGALOPREV, a aposentadoria se dará 
com proventos integrais calculados na forma do artigo 30 desta Lei Complementar. 

§ 1º. Considera acidente de trabalho 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 da capacidade para o trabalho. 

§ 2º. Equiparam-se ao acidente de trabalho para os efeitos desta Lei Complementar: 

I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído 
diretamente para a redução ou perda da sua 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 consequência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou colega de serviço; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de colega de serviço; 

d) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior, no 
local e no horário de trabalho; 
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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 às atribuições de seu cargo; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município; 

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 
utilizado, 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. 

§ 3º. Nos períodos destinados a refeição ou por ocasião da satisfação de outras necessidades 
fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, considera-se o servidor no exercício do cargo. 

SUBSEÇÃO II 

DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 

Art. 19. O servidor segurado será aposentado compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos 
de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma do artigo 
29 desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com 
vigência a partir do dia em que o servidor atingir a idade limite prevista no caput deste artigo. 

SUBSEÇÃO III 

DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

Art. 20. O servidor segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade, se homem, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I – 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição; 

II – 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal; 

III – 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. 

Parágrafo único. A aposentadoria prevista neste artigo será calculada com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição na forma do artigo 29 esta Lei Complementar. 

SUBSEÇÃO IV 

DA APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR 

Art. 21. O professor que comprove, exclusivamente, o tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, poderá se aposentar aos 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e aos 60 (sessenta) sessenta anos de idade, se 
homem, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos para ambos os sexos: 

I – 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; 

II – 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal nas funções de magistério; 

III – 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo de professor. 

§ 1º. São consideradas funções de magistério as exercidas exclusivamente por professores no 
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desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação 
básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico. 

§ 2º. A aposentadoria prevista neste artigo será calculada com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição na forma do artigo 29 desta Lei Complementar. 

SUBSEÇÃO IV 

DA APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

Art. 22. O servidor com deficiência será aposentado, voluntariamente, com proventos integrais 
calculados na forma do artigo 30 desta Lei Complementar, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de 
idade, se mulher, e aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, observadas as seguintes 
condições: 

I – 20 (vinte) anos de contribuição, se mulher, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se 
homem, no caso de deficiência grave; 

II – 24 (vinte e quatro) anos de contribuição, se mulher, e 29 (vinte e nove) anos de contribuição, 
se homem, no caso de deficiência moderada; 

III – 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se 
homem, no caso de deficiência leve. 

IV – 15 (quinze) anos de efetivo exercício de serviço público municipal; e 

V – 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 

§ 1º. Além das regras previstas no caput, o servidor deverá comprovar a existência de deficiência 
pelo período mínimo de 15 (quinze) anos. 

§ 2º. Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata o caput, considera-se pessoa 
com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 3º. O deferimento da aposentadoria prevista neste artigo fica condicionada à realização de 
prévia avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, a cargo da Perícia 
Médica Oficial do Município, ou por Perícia Médica credenciada pelo CANTAGALOPREV. 

§ 4º. Se o servidor, após a filiação ao regime próprio de previdência social do Município, tornar-
se pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados 
no caput serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que 
exerceu atividade laboral sem e com deficiência, observado o grau correspondente, nos termos 
da Lei Complementar Nº. 142, de 08 de maio de 2013. 

SEÇÃO II 

DA PENSÃO POR MORTE 

Art. 23. A pensão será devida aos dependentes do segurado, quando do seu falecimento, a partir 
da data: 

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; 

II – do requerimento válido, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior. 

§ 1º. No caso de ausência do segurado, a pensão será devida a partir da respectiva declaração 
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judicial, extinguindo-se em face do reaparecimento do ausente, dispensada a devolução das 
parcelas recebidas, salvo hipótese de má-fé, que poderá ensejar responsabilização 
administrativa, civil e penal. 

§ 2º. No caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, 
a pensão será devida a partir da data do evento, desde que o benefício seja requerido até 30 
(trinta) dias a partir da data do reconhecimento oficial, mediante o processamento da 
justificação, nos termos da legislação federal específica. 

§ 3º. Após o período de 30 (trinta) dias de que trata o parágrafo anterior, o benefício será 
concedido a partir da data do requerimento. 

Art. 24. Para o cônjuge e o companheiro haverá a perda da pensão nos seguintes casos: 

I – em 04 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 
02 (dois) anos antes do óbito do segurado; 

II – transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na 
data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 
mensais e pelo menos 02 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 

a) 03 (três) anos: com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

b) 06 (seis) anos: entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

c) 10 (dez) anos: entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

d) 15 (quinze) anos: entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 

e) 20 (vinte) anos: entre 41 (quarenta e um) e 44 (quarenta e quatro) anos de idade. 

§ 1º. A pensão do cônjuge ou companheiro será vitalícia se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 
(dezoito) contribuições mensais e pelo menos 02 (dois) anos após o início do casamento ou da 
união estável, desde que o cônjuge ou companheiro conte com mais de 44 (quarenta e quatro) 
anos de idade, sendo essas três condições consideradas na data do óbito do(a) segurado(a). 

§ 2º. Haverá pagamento também de pensão vitalícia ao cônjuge ou companheiro caso o óbito do 
segurado seja decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do 
trabalho, assim definidos nos termos do artigo 18 desta Lei Complementar, as quais devem ser 
devidamente comprovadas por exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Oficial do 
Município, ou por Perícia Médica credenciada pelo CANTAGALOPREV, ressalvada a hipótese de 
culpa exclusiva da vítima (servidor) pelo acidente de trabalho, doença profissional ou doença do 
trabalho. 

§ 3º. Após o transcurso de pelo menos 03 (três) anos e desde que nesse período se verifique o 
incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, 
correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser 
fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos no inciso II do caput deste 
artigo, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. 

Art. 25. A pensão por morte será concedida ao dependente do segurado e será equivalente a 
uma cota familiar de 60% (sessenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor 
ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do 
óbito, acrescida de cotas de 10% (dez por cento) por dependente, até o máximo de 100% (cem 
por cento). 

§ 1º. A pensão por morte não poderá ser fixada em valor inferior ao salário mínimo nacional, 
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considerando-se o somatório das cotas de todos os dependentes. 

§2º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos 
demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando 
o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 05 (cinco). 

§ 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, o valor remanescente da pensão por morte, 
considerando-se o somatório das cotas de todos os dependentes, não poderá ser inferior ao 
salário mínimo nacional. 

§ 4º. Na hipótese de existir dependente inválido ou dependente com deficiência que já tenha 
sido submetido à curatela em juízo, desde que devidamente atestado pela Perícia Médica Oficial 
ou por Perícia Médica credenciada pelo CANTAGALOPREV, o valor da pensão por morte de que 
trata o caput será equivalente a: 

I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito 
se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

II – uma cota familiar de 60% (sessenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 
percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o 
limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

§ 5º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência, o valor da pensão será 
recalculado na forma do disposto no caput e no § 2º deste artigo. 

§ 6º. É assegurado o reajustamento do valor do benefício de pensão por morte para preservar, 
em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajuste 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, observadas as legislações específicas e 
instrumentos normativos expedidos para tal finalidade. 

Art. 26. A pensão será rateada, em cotas partes iguais, entre os dependentes do segurado. 

§ 1º. Para o rateio da pensão serão considerados apenas os dependentes habilitados, não se 
adiando a concessão por falta de habilitação de outros possíveis dependentes. 

§ 2º. Sempre que possível, a autoridade a quem competir o deferimento da pensão cuidará para 
que sejam decididos conjuntamente os requerimentos protocolados em relação ao mesmo 
segurado e ao mesmo benefício. 

§ 3º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro 
possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de 
dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação do ato de concessão da pensão ao 
dependente habilitado. 

Art. 27. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro, no âmbito regime próprio de previdência social do Município, ressalvada as 
pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. Verificada a existência de cumulação indevida de pensões, será o beneficiário 
notificado para que exerça, no prazo de 30 (trinta) dias, o direito de opção, sob pena de 
suspensão do pagamento do benefício por último concedido, sem prejuízo da devolução das 
importâncias indevidamente recebidas. 

Art. 28. É vedada a acumulação de pensão por morte com outro benefício previdenciário 
concedido ao dependente pelo CANTAGALOPREV ou por qualquer outro regime de previdência, 
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excepcionando-se a cumulação de: 

I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro deste regime de previdência social 
com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões 
decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal; 
ou 

II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro (a) deste regime de previdência social 
com aposentadoria concedida no âmbito deste regime, do Regime Geral de Previdência Social ou 
de outro Regime Próprio de Previdência Social ou com proventos de inatividade decorrentes das 
atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal.  

§ 1º. Nas hipóteses das cumulações previstas no caput deste artigo é assegurada a percepção do 
valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, 
apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 01 (um) salário-mínimo, até o limite de 02 
(dois) salários mínimos; 

II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 02 (dois) salários mínimos, até o limite de 03 
(três) salários mínimos; 

III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 03 (três) salários mínimos, até o limite de 04 
(quatro) salários mínimos e; 

IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 04 (quatro) salários mínimos. 

§2º. Ao requerer o benefício pensão por morte o interessado deverá apresentar declaração 
informando a inexistência de outros benefícios previdenciários ou indicando, caso receba 
outro(s) benefício(s), qual deles considera o mais vantajoso para fins da aplicação da regra do 
parágrafo anterior. 

§ 3º. A aplicação do disposto no § 1º deste artigo poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido 
do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. 

§ 4º. As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver 
sido adquirido antes da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional Nº. 103, 12 de 
novembro de 2019. 

CAPÍTULO II 

DAS REGRAS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS E REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS 

SEÇÃO I 

DAS REGRAS DO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Art. 29. Ressalvas as exceções previstas nesta Lei Complementar, no cálculo dos proventos das 
aposentadorias será considerada a média aritmética simples das remunerações, utilizados como 
base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, 
atualizados monetariamente, correspondentes a 80% (oitenta por cento) das maiores 
remunerações de contribuição do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou 
desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. 

§ 1º. Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações que 
constituíram base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, 
independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido elas destinadas 
para o custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários. 
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§ 2º. A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição 
do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que 
ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência 
complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 
14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

§ 3º. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no caput e no § 2º, com acréscimo de 2% (dois por cento) 
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição, 
limitando-se o benefício a 100% (cento por cento) da média. 

§ 4º. As remunerações consideradas 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 considerada no cálculo dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social. 

§ 5º. As remunerações consideradas no cálculo da média, depois de atualizadas, 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. Se, a partir de julho de 1994, houver lacunas no período contributivo do segurado por não 
vinculação a regime previdenciário, em razão de ausência de prestação de serviço ou de 
contribuição, esse período será desprezado do cálculo de que trata este artigo. 

§ 7º. Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão considerados em 
número de dias. 

Art. 30. A aposentadoria com proventos integrais será fixada em 100% (cem por cento) da média 
aritmética simples das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência a que esteve vinculado, atualizadas monetariamente, correspondentes a 
80% (oitenta por cento) das maiores remunerações de contribuição do período contributivo 
desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela 
competência. 

§ 1º. Aplica-se ao cálculo da aposentadoria com proventos integrais, no que couber, as regras 
previstas no artigo anterior. 

§ 2º. O servidor fará jus à aposentadoria com proventos integrais prevista neste artigo, 
exclusivamente, nas seguintes hipóteses: 

I – aposentadoria por incapacidade para o trabalho decorrente de acidente de trabalho, doença 
ocupacional ou doença do trabalho, conforme artigo 18 desta Lei Complementar. 

II – aposentadoria especial do servidor portador de deficiência prevista no artigo 22 desta Lei 
Complementar; 

III - demais casos expressamente previstos em Lei. 

Art. 31. É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção 
deles, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de 
confiança, de cargo em comissão, abono permanência ou qualquer outra vantagem que não 
tenha caráter permanente e não esteja, por expressa previsão legal, sujeita à incidência de 
contribuições previdenciária. 
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§ 1º. Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação das parcelas temporárias 
diretamente nos benefícios ou na remuneração, apenas para efeito de concessão de benefícios, 
ainda que mediante regras específicas, independentemente de ter havido incidência de 
contribuição sobre tais parcelas. 

§ 2º. Não se incluem na vedação prevista no caput as parcelas que tiverem integrado a 
remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados pela média 
aritmética, conforme arts. 29 e 30 desta Lei Complementar. 

SEÇÃO II 

DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRIBUIÇÃO 

Art. 32. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que tratam o art. 29 e o 
art. 30 desta Lei Complementar, bem como o tempo de contribuição correspondente, serão 
comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de 
previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou, na falta daquele, por outro documento 
público, sendo passíveis de confirmação as informações fornecidas pelo CANTAGALOPREV. 

Parágrafo único. Os documentos de comprovação dos valores das remunerações de que trata o 
caput, bem como os de certificação de tempo de contribuição que foram emitidos pelos diversos 
órgãos da administração, relativos a servidor vinculado a CANTAGALOPREV, após a publicação da 
Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, somente terão validade após homologação da 
unidade gestora do regime. 

SEÇÃO III 

DO REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS 

Art. 33. Os benefícios de aposentadoria e pensão concedidos com base nesta Lei Complementar 
serão reajustados, para preservar em caráter permanente, o valor real dos benefícios, na mesma 
data e índices em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo os beneficiados do 
CANTAGALOPREV que gozam da garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria 
e pensões, de acordo com a legislação vigente. 

Art. 34. Os benefícios concedidos com base nos art. 43, §1º, II, e art. 44, §6º, I, nesta Lei 
Complementar, bem como todos os benefícios que já estiverem em fruição em 31 de dezembro 
de 2003 serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando em decorrência da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da legislação 
aplicada. 

Parágrafo único. É vedada a extensão, com recursos previdenciários, do reajustamento paritário 
de que trata este artigo aos benefícios abrangidos pelo disposto no artigo anterior, ainda que a 
título de antecipação do reajuste anual ou de recomposição de perdas salariais anteriores à 
concessão do benefício. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE BENEFÍCIOS 

Art. 35. Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar inserido em plano de 
carreira, os requisitos previstos nesta Lei Complementar deverá ser cumprido no último cargo 
efetivo. 

Art. 36. O tempo de carreira exigido para concessão dos benefícios previstos nesta Lei 
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Complementar deverá ser cumprido no mesmo Ente federativo e no mesmo Poder. 

Art. 37. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das aposentadorias previstas 
nesta Lei Complementar o tempo de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria 
deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o servidor estiver em exercício na data 
imediatamente anterior à da concessão do benefício. 

Art. 38. A concessão de benefícios previdenciários pelo CANTAGALOPREV obedecerá ao 
cumprimento de prazos e carências mínimas previstas nesta Lei Complementar. 

Art. 39. O CANTAGALOPREV deverá realizar o abatimento de valores integrantes de 
aposentadorias e pensões que superarem o valor do subsídio do Prefeito Municipal de Cantagalo, 
em atendimento ao previsto na Constituição Federal de 1988. 

Art. 40. São vedados: 

I – a concessão de proventos em valor inferior ao salário-mínimo nacional; 

II – o cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo de benefício previdenciário; 

III – a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio a servidor público 
titular de cargo efetivo, ressalvadas as decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na 
Constituição Federal de 1988; 

IV – a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de regime próprio de 
servidor titular de cargo efetivo, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

§ 1º. Não se considera fictício o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de 
concessão de aposentadoria quando tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço 
ou a correspondente contribuição. 

§ 2º. O servidor inativo, para ser investido em cargo público efetivo não acumulável com aquele 
que gerou a aposentadoria, deverá renunciar aos proventos dela. 

Art. 41. Concedida aposentadoria ou pensão, ou ainda no caso de revisão do benefício que 
implique alteração do fundamento legal do ato concessório, será este publicado e encaminhado 
pelo CANTAGALOPREV ao Tribunal de Contas para homologação. 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO ADQUIRIDO 

Art. 42. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo aos segurados e 
seus dependentes que, até a entrada em vigor desta Lei Complementar, tenham cumprido os 
requisitos para a obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, 
observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 

§ 1º. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no caput, em 
termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido, bem como as pensões 
de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que 
foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas 
condições da legislação vigente. 

§ 2º. Quando o benefício for calculado de acordo com a legislação em vigor à época da aquisição 
do direito, será utilizada a remuneração do servidor no cargo efetivo no momento da concessão 
da aposentadoria, e, em caso de proventos proporcionais, considerar-se-á o tempo de 
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contribuição cumprido até a vigência desta Lei Complementar. 

CAPÍTULO V 

DA REGRA DE TRANSIÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

Art. 43. O servidor que tenham ingressado no serviço público em cargo efetivo até 04 de março 
de 2021, poderá aposentar-se, voluntariamente, quando preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; 

III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria; 

IV – período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 04 de março de 2021, 
faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II. 

§ 1º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos 
os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 05 (cinco) anos. 

§ 2º. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: 

I – em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 
31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da 
Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, observadas as demais disposições deste artigo; 

§ 3º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos 
proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 2º deste artigo, o valor 
constituído pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos 
em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, 
observados os seguintes critérios: 

I – se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa 
variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária 
proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou 
intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria; 

II – se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a 
indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens 
integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 
sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média 
aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e 
de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a 
aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem. 

Art. 44. O servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data 
de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá se aposentar, voluntariamente, 
quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I – 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, 
observado o disposto no § 1º; 
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II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; 

III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV – 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

V – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta 
e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 
2º e 3º. 

§ 1º. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 
57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem. 

§ 2º. A partir de 1º de janeiro de 2022, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será 
acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 
105 (cento e cinco) pontos, se homem. 

§ 3º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de 
pontos a que se refere o inciso V do caput e o § 2º. 

§ 4º. Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os 
requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão: 

I – 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se 
homem; 

II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se 
homem; e 

III – 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se 
homem, a partir de 1º de janeiro de 2022. 

§ 5º. O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as 
pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, 
e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 01 de janeiro de 
2022, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 
de 100 (cem) pontos, se homem. 

§ 6º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo 
corresponderão: 

I – à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, observado o disposto no § 7º, para o servidor público que tenha ingressado no 
serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de 
que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e 
dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou, para os 
titulares do cargo de professor de que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, 
e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II – em relação aos demais servidores públicos, a aposentadoria será calculada com base no art. 
30 desta Lei Complementar. 

§ 7º. Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos 
proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º, o valor constituído 
pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, 
acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, 
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observados os seguintes critérios: 

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa 
variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária 
proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou 
intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria; 

II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a 
indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens 
integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 
sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média 
aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e 
de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a 
aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem. 

TÍTULO III 

DO CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO  

CAPÍTULO I 

DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO 

Art. 45. O Fundo de Previdência Social de São José do Cantagalo, de acordo com o art.71 da Lei 
Federal Nº. 4.320, de 17 de março de 1964, garantirá o plano de benefícios do regime próprio de 
previdência social do Município, observados os critérios estabelecidos em Lei, sendo 
administrado pelo CANTAGALOPREV. 

Art. 46. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cantagalo, de que trata esta Lei 
Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: 

I – contribuição previdenciária patronal devida pelos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de Cantagalo, bem como suas autarquias e fundações públicas, 

II – contribuição previdenciária dos segurados ativos; 

III – contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas; 

IV – os rendimentos dos recursos do CANTAGALOPREV, tais como os obtidos com aplicações 
financeiras; 

V – doações, legados e rendas extraordinárias ou eventuais; 

VI – o produto da alienação de seus bens; 

VII – créditos de natureza previdenciária devidos aos órgãos da Administração direta e indireta 
dos Podes Executivo e Legislativo do Município de Cantagalo; 

VIII – créditos devidos ao regime próprio de previdência relativamente aos servidores públicos 
do Município de Cantagalo, a título de compensação financeira entre os regimes previdenciários, 
de que trata o §9º do artigo 201 da Constituição Federal de 1988; 

IX – demais dotações previstas no orçamento municipal e valores aportados pelos Poderes do 
Município, suas Autarquias e Fundações; 

§ 1º.  Constitui, também, fonte de custeio do regime próprio de previdência do Município as 
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II e III incidentes sobre o abono anual ou 
décimo terceiro salário, salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão e demais valores 
estabelecidos em lei pagos aos servidores pelo vínculo com o Município. 
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§ 2º. Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Cantagalo, as Autarquias e Fundações, 
por meio das autoridades competentes, ficam autorizados a transferir ao patrimônio do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Cantagalo, bens direitos e ativos, de qualquer 
natureza, a fim de capitalizar o regime. 

Art. 47. Os recursos provenientes das contribuições nos termos do artigo anterior serão 
utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários, ressalvada taxa de 
administração estabelecida nesta Lei. 

§1º. A limitação dos gastos com as despesas custeadas pela taxa de administração será de 3,6% 
(três inteiros e seis décimos por cento), aplicados sobre o somatório da remuneração de 
contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao regime próprio de previdência social, 
apurado no exercício financeiro anterior. 

§2º. O CANTAGALOPREV poderá constituir reserva financeira com as sobras de custeio das 
despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de 
administração. 

§3º. Não serão consideradas como excesso ao limite anual de gastos, as despesas realizadas com 
os recursos da Reserva Administrativa, decorrentes das sobras de custeio administrativo e dos 
rendimentos mensais auferidos. 

§4º. Observado as regras de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência 
social o Poder Executivo, por meio de Decreto, poderá alterar o índice da taxa de administração 
e regulamentar a mesma. 

CAPÍTULO II 

DO CARÁTER CONTRIBUTIVO 

Art. 48. A alíquota de contribuição social mensal dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município será de forma 
progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição do segurado nos termos desta Lei, 
utilizando-se as seguintes alíquotas: 

 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA 

ATÉ R$ 2.427,35 11% 

Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 12% 

Entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22 
 

14% 

Entre R$ 7.087,23 e R$ 12.136,79 
 

14,5% 

Entre R$ 12.136,80 e R$ 24.273,57 
 

16,5% 

Entre R$ 24.273,58 e R$ 47.333,46 
 

19% 

Acima de R$ 47.333,46 
 

22% 
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§ 1º. A alíquota de contribuição de que trata o caput deste artigo será devida pelos aposentados 
e pensionistas incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões 
que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 

§ 2º. O Município de Cantagalo não poderá estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos 
servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo Regime Próprio de Previdência 
Social não possui déficit atuarial a ser equacionada, hipótese em que a alíquota não poderá ser 
inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 49. A alíquota de contribuição ordinária dos órgãos e entidades do Município ao Regime 
Próprio de Previdência Social Municipal fica majorada para 14,73%. 

§ 1º. A contribuição previdenciária prevista no caput deste artigo será complementada com a 
incidência de um custo suplementar, aplicada escalonadamente, sobre a base de cálculo das 
contribuições e sobre a gratificação natalina, a ser regulamentado por Decreto Municipal do 
Poder Executivo, nos termos do §2º deste artigo. 

§ 2º. O Poder Executivo, por meio de Decreto, poderá aumentar ou diminuir as alíquotas de 
contribuição de que trata este artigo e o Anexo I observado o equilíbrio financeiro e atuarial do 
Regime Próprio de Previdência Social do Município. 

Art. 50. Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído pelo vencimento do 
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, além dos 
adicionais de caráter individual, 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; 

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 – o abono de permanência; 

X – o adicional de férias; 

XI – o adicional noturno; 

XII – o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 

XIII – a gratificação SUS; 

XIV – as gratificações pela prestação de serviço extraordinário; 

XV – as gratificações por condições especiais de trabalho; 

XVI – as parcelas de natureza indenizatória, conforme Lei; 

Parágrafo único. Mediante opção expressa, o segurado ativo poderá solicitar a inclusão na 
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remuneração de contribuição de parcelas que integram sua remuneração e sejam decorrentes 
do local de trabalho e do exercício de caro em comissão ou de função comissionada ou gratificada 
e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou adicional por serviço extraordinário. 

Art. 51. As contribuições previdenciárias de natureza patronal, bem como as contribuições dos 
segurados ativos, inativos e dos pensionistas, obedecerão ao Plano de Custeio e serão repassadas 
ao CANTAGALOPREV pelo Município de Cantagalo, observadas as seguintes diretrizes: 

I – o repasse das contribuições definidas no caput ocorrerá até o último dia útil do mês 
subsequente ao pagamento das folhas de pagamentos referentes aos subsídios, à remuneração, 
à gratificação natalícia e à decisão judicial ou administrativa, ressalvada a situação prevista no 
inciso II deste artigo; 

II – excepcionalmente, no último ano do mandato do executivo municipal, as contribuições 
incidentes sobre as folhas de pagamentos do mês de dezembro referentes aos subsídios, à 
remuneração, à gratificação natalina e à decisão judicial ou administrativa, terão vencimento no 
último dia útil do mesmo ano. 

Art. 52. A gratificação natalina será considerada, para fins contributivos, separadamente da 
remuneração de contribuição relativa ao mês em que for paga. 

Art. 53. Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos, considerar-se-á, para 
fins do regime próprio de previdência social do Município de Cantagalo, o somatório da 
remuneração de contribuição referente a cada cargo. 

Art. 54. Na cessão de servidores para outro ente federativo, em que o pagamento da 
remuneração seja com ônus do órgão ou da entidade cessionária, será de responsabilidade 
desta: 

I – o desconto da contribuição devida pelo servidor; 

II – a contribuição devida pelo ente de origem. 

§ 1º. Caberá ao cessionário efetuar o repasse das contribuições correspondentes ao ente 
federativo e ao servidor à unidade gestora do regime próprio de previdência social do ente 
federativo cedente. 

§ 2º. Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, 
caberá ao ente federativo cedente efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao 
cessionário. 

§ 3º. O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário deverá prever a 
responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias 
ao regime de origem, relativamente à parte patronal e à parte do segurado, conforme valores 
informados mensalmente pelo cedente. 

Art. 55. Na cessão de servidores para outro ente federativo sem ônus para o cessionário, 
continuará sob a responsabilidade do cedente o desconto e o repasse das contribuições à 
unidade gestora do regime próprio de previdência social. 

Art. 56. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata o artigo 
12 desta Lei Complementar, o cálculo da contribuição será feito de acordo com a remuneração 
do cargo efetivo de que o servidor é titular. 

Parágrafo único. Não incidirão contribuições para o RPPS do ente cedente ou do ente 
cessionário, nem para o RGPS, sobre as parcelas remuneratórias complementares não 
componentes da remuneração do cargo efetivo pagas pelo ente cessionário ao servidor cedido, 
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exceto na hipótese em que houver a opção pela contribuição facultativa ao RPPS do ente 
cedente, na forma prevista em sua legislação. 

Art. 57. O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem 
recebimento de remuneração do ente federativo, inclusive os afastados para o exercício de 
mandato eletivo em outro ente federativo, somente contará com o respectivo tempo de 
afastamento ou licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das 
contribuições previdenciárias, relativas à parte patronal e à parte do segurado. 

Parágrafo Único. É facultado ao segurado afastado ou licenciado temporariamente do exercício 
do cargo efetivo ou que se encontre em gozo de licença sem vencimentos, sem ônus à 
administração pública do Município de Cantagalo, para fins de assegurar o custeio de seu 
benefício futuro, efetuar o recolhimento mensal, a ser calculado com base na sua remuneração 
do cargo efetivo, bem como demais vantagens permanentes de fins previdenciários, diretamente 
ao CANTAGALOPREV. 

Art. 58. O Município de Cantagalo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras mensais do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cantagalo 
decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. 

Art. 59. As contribuições previdenciárias no artigo 48 e artigo 49 desta Lei Complementar, demais 
valores e débitos previdenciários devidos ao Regime Próprio de Previdência Social Municipal, 
recolhidos ou repassadas em atraso, ficam sujeitos à atualização monetária pelo INPC do IBGE, 
ou outro índice que vier a substituí-lo, juros de mora de 0,017% (dezessete milésimos por cento) 
por dia de atraso limitado a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao mês, calculados desde o 
dia seguinte a data de vencimento até a data de pagamento, e multa de 1,00% (um por cento) 
sobre o valor original. 

Art. 60. Ressalvado o direito dos menores, incapazes e ausentes, prescreve em 05 (cinco) anos a 
pretensão do beneficiário para reaver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 
diferenças devidas pela unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social, a contar da 
data em que deveriam ter sido pagas, na forma da lei civil. 

Parágrafo único. Os pedidos de revisão de benefícios que porventura seja(m) deferido(s) serão 
devidos os valores a partir da data de protocolização do requerimento no CANTAGALOPREV. 

CAPÍTULO III 

DA SEPARAÇÃO DAS CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CANTAGALO 

Art. 61. O CANTAGALOPREV, para permitir pleno controle financeiro e contábil de suas receitas, 
implantará: 

I – controle distinto de contas bancárias e contabilidade do Plano de Custeio; 

II – registros individualizados das contribuições, por segurado. 

Parágrafo único. As disponibilidades de caixa da unidade gestora do Regime Próprio de 
Previdência Social deverão ser sempre depositadas e mantidas em contas bancárias, em nome 
do CANTAGALOPREV, separadas das demais disponibilidades do Município de Cantagalo. 

Art. 62. O CANTAGALOPREV observará normas e princípios da Administração e Finanças Públicas, 
fixados pela União e pelo Município de São Cantagalo, principalmente a Lei Federal nº 
4.320/1964, a Lei Federal de Licitações e a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com suas alterações e modificações. 
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Art. 63. O CANTAGALOPREV deverá identificar e consolidar, bimestralmente, em demonstrativos 
financeiros e orçamentários, todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo e 
pensionista, bem como, com encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos, e também 
todo o demonstrativo pertinente à sua área de atuação exigida pela Lei Complementar Federal 
nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 64. Os orçamentos, a programação financeira e os balanços do CANTAGALOPREV 
obedecerão aos padrões e normas instituídos por legislação específica, ajustados às suas 
peculiaridades. 

Art. 65. O CANTAGALOPREV manterá 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 da contribuição do segurado; 

V – valores mensais da contribuição do ente federativo. 

§ 1º. Aos segurados serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro 
individualizado, mediante extrato anual, relativas ao exercício financeiro anterior. 

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

Art. 66. O pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados do CANTAGALOPREV de que 
trata esta Lei Complementar será realizado sempre até o quinto dia útil do mês. 

Parágrafo único. Por deliberação do Conselho Municipal de Previdência o pagamento dos 
benefícios previdenciários poderá ser realizado no último dia útil do mês.  

Art. 67. É vedado o pagamento de benefícios previdenciários de que trata esta Lei Complementar 
mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação do Município de Cantagalo com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

Art. 68. É obrigatória a utilização do Plano de Contas aprovado pelo Ministério da Previdência 
Social. 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

Art. 69. O CANTAGALOPREV deverá promover, anualmente, avaliação atuarial para a 
determinação do plano de custeio na forma estabelecida na legislação federal aplicável. 

Art. 70. As alíquotas de contribuição previstas nesta Lei deverão ser revistas com base na 
avaliação atuarial do plano anual de custeio, por ocasião do encerramento do balanço anual do 
CANTAGALOPREV. 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

CAPÍTULO I 

RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIOS 

Art. 71. O recebimento indevido de benefícios em razão de dolo, fraude ou má-fé implicará 
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devolução total do valor auferido. 

Art. 72. A cobrança administrativa consistirá na notificação do segurado para promover a 
devolução dos valores recebidos indevidamente. 

Parágrafo único. O CANTAGALOPREV poderá instituir o parcelamento da dívida desde que o valor 
da parcela não seja inferior a R$100,00 (cem reais). 

Art. 73. Transcorrido o prazo para pagamento ou parcelamento sem que tenha havido êxito no 
pagamento ou parcelamento espontâneo do valor cobrado, deverá o CANTAGALOPREV 
promover a operacionalização de desconto em benefício ativo do segurado ou ingressar com a 
ação judicial competente. 

Art. 74. O CANTAGALOPREV poderá instituir Dívida Ativa Previdenciária com a consequente 
adoção das medidas previstas em legislação própria para a cobrança do débito, podendo, 
inclusive, firmar convênio com o Município de Cantagalo para administração, emissão de 
certidões e cobrança da referida Dívida Ativa, desde que haja o repasse dos créditos recuperados 
para o CANTAGALOPREV. 

Art. 75. Fica estabelecido o valor de 1 (um) salário mínimo nacional, vigente na época do 
ajuizamento, como valor mínimo da causa que visa à cobrança judicial de benefício 
previdenciário recebido indevidamente. 

Parágrafo único. Para alcançar o valor mínimo determinado no caput, o órgão responsável pela 
constituição do crédito deverá proceder à reunião de todos os débitos do devedor, com 
atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais até a data 
da apuração, exceto os débitos prescritos. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO 

Art. 76. Considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos administrativos 
praticados pelo CANTAGALOPREV, iniciado em razão de requerimento formulado pelo 
interessado ou de ofício pela Administração e concluído com a decisão ou ato definitivo no 
âmbito administrativo. 

Art. 77. O processo administrativo previdenciário obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Art. 78. O requerimento inicial do interessado, salvo nos casos em que for admitida solicitação 
oral, deve ser formulado por escrito, ainda que por meio eletrônico, e conter os seguintes dados: 

I – órgão, entidade ou autoridade administrativa a que se dirige; 

II – identificação do interessado e de quem o represente, se for o caso; 

III – domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 

IV – formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 

V – data e assinatura do requerente ou de seu representante legal. 

§ 1º. A juntada de novos documentos pelo interessado ao processo administrativo em tramitação 
deve ser requerida por escrito e observar, no que couber, os requisitos previstos nos incisos do 
caput. 

§ 2º. É vedada a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar 
o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 
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§ 3º. Incumbe ao interessado manter os seus dados pessoais atualizados junto à administração, 
comunicando, formalmente, qualquer mudança de endereço, sob pena de serem consideradas 
válidas as comunicações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante 
dos registros funcionais. 

§ 4º. As comunicações poderão ser realizadas na pessoa do procurador legalmente constituído, 
desde que possua poderes específicos para tanto, ou do representante legal. 

Art. 79. Compreende-se como desistência tácita do pedido quando o interessado deixar de 
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, por prazo superior a 30 (trinta) dias, 
considerando-se válidas, para fins de cômputo do prazo, as comunicações dirigidas ao endereço 
físico ou eletrônico constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada 
à Administração, fluindo o prazo a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 
correspondência, ou, se realizadas por meio eletrônico, do primeiro dia útil seguinte ao do envio. 

Art. 80. A autoridade competente deverá declarar extinto o processo, determinando-se o seu 
arquivamento, quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil 
ou prejudicado por fato superveniente, bem como nas hipóteses de desistência, expressa ou 
tácita, ou renúncia do interessado. 

§ 1º. Não será admitido pedido de arquivamento provisório de processos formulado pelo 
interessado, devendo a autoridade competente declarar extinto o processo, determinando-se o 
seu arquivamento. 

§ 2º. Nas hipóteses de extinção do processo por desistência, expressa ou tácita, bem como em 
decorrência de pedido de arquivamento provisório, o interessado não poderá solicitar o 
desarquivamento do processo para fins de postular o direito nele pleiteado, devendo, para tanto, 
requerer a abertura de novo processo administrativo, por meio de novo requerimento inicial. 

Art. 81. Na ausência de normas que regulem o processo administrativo previdenciário, caberá ao 
CANTAGALOPREV dispor sobre o assunto. 

CAPÍTULO III 

CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DIREITO DE CERTIDÃO 

Art. 82. Fica assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o 
CANTAGALOPREV e outros regimes previdenciários, hipótese em que os diferentes sistemas de 
previdência social se compensarão financeiramente, para efeito de aposentadoria, vedada a 
contagem de tempo concomitante. 

Parágrafo único. A contagem recíproca de que trata o caput deverá ser feita mediante 
apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo setor competente do regime 
de previdência de origem do Servidor. 

Art. 83. Não será computado para fins de aposentadoria o tempo de contribuição que tiver 
servido de base para aposentadoria. 

Art. 84. A Certidão de Contagem Recíproca de Tempo de Contribuição poderá ser requerida, 
exclusivamente, por aquele que deixar de ser segurado do Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Cantagalo, após sua exoneração ou demissão da qualidade de servidor, para fins 
de comprovação de tempo de contribuição junto a qualquer regime previdenciário distinto do 
previsto nesta Lei Complementar. 

§ 1º. A certidão a que se refere o caput, quando para fins de aposentadoria em outro regime 
previdenciário, será homologada exclusivamente pelo CANTAGALOPREV. 
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§ 2º. O CANTAGALOPREV disciplinará os procedimentos relativos à emissão da certidão de que 
trata o caput. 

CAPÍTULO IV 

CENSO PREVIDENCIÁRIO 

Art. 85. O CANTAGALOPREV deverá realizar recenseamento previdenciário, abrangendo todos os 
aposentados e pensionistas. 

Parágrafo Único. A ausência de recadastramento anual e prova de vida por parte do aposentado 
ou pensionista implicará na imediata suspensão do benefício, que somente será restabelecido 
após o devido comparecimento pessoal do beneficiário. 

Art. 86. O CANTAGALOPREV deverá realizar recenseamento previdenciário de todos os 
segurados ativos e inativos a cada período de 05 (cinco) anos, devendo o primeiro 
recenseamento ser realizado no prazo de 12 (doze) meses a contar da publicação desta Lei. 

CAPÍTULO V 

DEMAIS DISPOSIÇÕES 

Art. 88. O CANTAGALOPREV não poderá realizar atos de assistência social e/ou assistência à 
saúde de seus segurados, servidores ou terceiros, devendo a Perícia Médica Oficial do Município 
de Cantagalo realizar as perícias e avaliações médicas necessárias ao fiel cumprimento desta Lei 
Complementar. 

Parágrafo único. As perícias e avaliações médicas necessárias ao fiel cumprimento desta Lei 
Complementar também poderão ser realizadas por médico perito credenciado pelo 
CANTAGALOPREV. 

Art. 89. Fica vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esta Lei Complementar. 

Art. 90. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e a contabilidade obedecerá no que 
couber, às normas gerais públicas da administração financeira e previdenciária. 

Art. 91. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos constantes 
do orçamento do Município de Cantagalo. 

Art. 92. O Município de Cantagalo deverá instituir regime de previdência complementar na forma 
dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal dentro do prazo estabelecido pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 93. Fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária, pago pelo Município, até completar a idade para aposentadoria compulsória, o 
servidor público municipal amparado pelo Regime de Previdência de que trata esta Lei, que optar 
por permanecer em atividade e que tenha cumprido, ou vier a cumprir, os requisitos para 
aposentadoria voluntária estabelecidos nos seguintes dispositivos: 

I – alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, na redação da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, antes da data de vigência desta Lei Complementar; 

II – art. 2º, § 1º do art. 3º ou art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, ou art. 3º da 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005, antes da data de vigência desta Lei Complementar; 
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Art. 94. O Poder executivo poderá, por meio de Decreto, regulamentar os casos omissos nesta 
Lei. 

Art. 95. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial destinado ao cumprimento do 
disposto nesta lei complementar. 

Art. 96. Até que Lei disponha de modo diverso, o Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Cantagalo será gerido nos termos da Lei Complementar que lhe deu origem. 

Art. 97.  Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

Art. 99.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cantagalo – MG, 14 de junho de 2022. 
 

__________________________________ 
Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

Prefeito Municipal 

 
PROJETO DE LEI Nº 344 /2022 

 

 

“Dispõe sobre a criação e denominação de logradouros 

no Conjunto Residencial Alzira, localizado no bairro do 

Bagaço, Cantagalo/MG e dá outras disposições” 

  

Faço saber que a Câmara de Vereadores de CANTAGALO-MG, APROVOU e Eu, 

Prefeito do Município, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam criadas e denominadas as seguintes ruas no Conjunto Residencial 

Alzira, no bairro Bagaço, Município de Cantagalo/MG: 

 

- Rua Jose Luiz da Silva; 

- Rua Alzira Costa de Almeida; 

- Rua Sebastiana Mariana Costa; 

- Rua Gustavo Viana de Almeida; 

- Rua Espanha; 

- Rua José Alair Pereira Costa; 

- Rua Raimundo Pereira Bento; 

 

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do orçamento vigente, 

ou de créditos suplementares se necessário. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

Cantagalo/MG, em 14 de Junho de 2022. 

 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

Prefeito do Município 
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PROJETO DE LEI Nº 345 /2022 

 

 

“Dispõe sobre a criação do cargo de Diretor do 

Departamento de Engenharia junto a Secretaria 

Municipal de Obras e dá outras disposições” 

  

 

Faço saber que a Câmara de Vereadores de CANTAGALO-MG, APROVOU e Eu, 

Prefeito do Município, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica criado, no quadro de funcionários da Prefeitura do Município de 

Cantagalo, o cargo abaixo discriminado: 

 

Cargo Nº de 

Vagas 

Remuneração Carga Horária Escolaridade 

Diretor do 

Departamento de 

Engenharia 

01 (uma) R$2.000,00 06h/dia Curso 

Superior em 

Engenharia 

Civil 

 

§1º. O cargo de que trata este artigo será comissionado, de livre nomeação e 

exoneração.  

 

§ 2º. As atribuições e demais requisitos do cargo criado por esta Lei, constam 

do Anexo, o qual faz parte integrante desta Lei. 

 

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do orçamento vigente, 

ou de créditos suplementares se necessário. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

Cantagalo/MG, em 14 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

Prefeito do Município 

 

 
TERÇA-FEIRA, 14  DE JUNHO DE 2022 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 
Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
Não houve expediente

 

Documento assinado digitalmente com fundamento no art. 14 da Lei Municipal nº 293, de 15 de abril de 2020 
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