
LEI ORGÂNICA DE CUNHA PORÃ - PARTE 2 

Seção III 

                              Da intervenção do Município     

Art. 20. O Estado não intervirá no município, exceto quando: 

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, 
a dívida fundada; 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei 

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento de ensino; 

IV - O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a 
observância de princípios indicados nesta lei Orgânica, na Constituição 
Estadual ou na Constituição Federal ou para prover a execução da lei, de 
ordem ou de decisão judicial.         

 § 1º A intervenção de Município dar-se-á por decreto do Governador 

I - de oficio, ou mediante da representação da maioria absoluta da câmara 
Municipal ou do Tribunal de Contas, nos casos dos incisos I, 

II e III;II - mediante a requisição do Tribunal de Justiça, no caso do inciso IV.     

§ 2º Nos casos do art. 20º, dispensa a apreciação pela Assembléia Legislativa, 
o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato, impugnado se esta 
medida bastar ao restabelecimento da normalidade;     

§ 3º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus 
cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.  

CAPITULO III 
  

DOS IMPEDIMENTOS 

 Art. 21. Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, ao Município é 
vedado: 

I - estabelecer cultos religiosos ou Igrejas, subvenciona-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse publico; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

III - criar distinções entre Brasileiros ou preferências entre si; 



IV - subvencionar ou auxiliar de qualquer forma, com recursos públicos, quer 
pela imprensa, radio, televisão, serviços de alto-falante, cartazes, anuncio ou 
qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidário ou a que 
se destinar a campanhas ou objetivos estranhos a administração e ao interesse 
publico; 

V - atuar em atividades econômicas próprias da iniciativa privada.          

§ 1º O Município não atuará, nem competira por concorrência, com empresa 
privada instalada em seu território, nas atividades industriais, comerciais e de 
prestação de serviços, desde que esta esteja legalmente constituída, e com 
atuação satisfatória, atendidas as funções sociais inerentes a atividade em que 
atuar.     

§ 2º O Município somente atuará em atividades econômicas próprias da 
iniciativa privada, ou possíveis de serem exercidas por esta, nos casos em que, 
comprovadamente, houver insuficiência de oferta ou prejuízo a economia 
popular decorrente destas atividades.  

                                               CAPITULO IV 

                                                  DOS BENS   

Art. 22. São bens do Município de Cunha Porã: 

I - os imóveis, por natureza ou acessão física, que a ele pertençam ou venham 
a pertencer; 

II - os imóveis que estiverem sob o seu domínio, ou a ele pertençam, ou que 
lhe vierem atribuídos por lei; 

III - os que se incorporem ao seu patrimônio por ato jurídico perfeito;          

§ 1º[1] A doação ou utilização gratuita de bens imóveis depende de prévia 
autorização legislativa.     

§ 2º Os bens móveis considerados e declarados inservíveis em processo 
regular poderão ser alienados cabendo doação somente nos casos em que a 
lei especificar.     

 § 3º [2]A alienação de bens municipais se fará de conformidade com a 
legislação pertinente.     

§ 4º[3] O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens 
imóveis, concederá direito real de uso, mediante autorização legislativa e 
concorrência dispensada, essa última nas hipóteses previstas na legislação 
pertinente.             

§ 5º[4] A aquisição ou desapropriação onerosa de bens observará os requisitos 
da legislação pertinente.             
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 § 6º[5] É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração 
de parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo a concessão de pequenos 
espaços, destinados à venda de jornais, revistas ou sorvetes e 
refrigerantes.             

 § 7º[6] O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante 
concessão, permissão ou autorização, conforme o interesse público exigir, e 
através de autorização legislativa.             

§ 8º[7] A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como 
mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de 

esportes, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos.        

                                 CAPITULO V                                  

  DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA    

                                             Seção I                                    Das disposições 
gerais   

Art. 23.[8]  A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer 
dos poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 §1. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente 
servidos ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvados as respectivas 
ações de ressarcimento, são os estabelecidos na lei federal.  

§ 2.º[9] A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública municipal direta e indireta, regulando especialmente:            

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos municipais em 
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;            

 II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de Governo, observado o disposto no Art. 5.º, X e XXXIII, da Constituição 
Federal;      

       III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 
do cargo, emprego ou função na administração pública 
municipal.                        

 § 3[10].º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível.                        

 § 4.º[11] As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
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nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 
o responsável nos casos de dolo ou culpa.                        

 § 5.º[12] A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante 
contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha 
por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, 
cabendo à Lei dispor sobre:            

I - o prazo de duração do contrato;            

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes;  

III - a remuneração do pessoal. 

                

  § 6.º[13] É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
decorrentes do art. 40 da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Lei Orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

  

                                               Seção II 

                        Dos Órgãos e Entidades Públicas   

Art. 24. A Administração pública do Município é integrada: 

I - pelos órgãos despersonalizados da administração direta; 

II - pelas entidades da Administração Indireta, constituída 
por:a)    autarquias;b)    empresas públicas;c)    sociedade de 
economia;d)    fundações públicas;  

Art. 25. Somente por lei especifica poderá ser criada a autarquia, autorizada a 
constituição de empresa pública e sociedade de economia mista e a instituição 
de fundação, bem como sua transformação e extinção.  

Parágrafo Único. Depende de autorização legislativa, em cada caso, criação, 
transformação e extinção de subsidiaria de qualquer grau, das entidades 
mencionadas no “caput” deste artigo, assim como qualquer participação delas 
em empresa privada. 

Art. 26. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços púbicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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Seção III 

Dos Atos da Administração Pública 

Art. 27. Os atos da administração pública são públicos, salvo quando a lei, no interesse da 
administração, impuser sigilo. 

 § 1º As leis e os atos administrativos externos alcançam a sua eficácia com a 
sua publicação no órgão oficial de comunicação, ou outra forma, definida em 
lei. 

§ 2º A administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado, certidão ou 
cópia autentica, no prazo máximo de 30 dias, de atos, contratos e convênios, 
que não tenham sido previamente declarados sigilosos, sob pena de 
responsabilização da autoridade ou do servidor que negar ou retardar a 
expedição,devendo, no mesmo prazo, atender as requisições das autoridades 
jurídicas, se outro não for o prazo fixado, pelo Juiz. 

Art. 28. Ressalvados os casos determinados na legislação federal especifica, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condição a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 
as condições efetivas das propostas, nos termos da lei, a qual somente permitira as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. 

Art. 29. [14]A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

Art. 30. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda de 
função pública, a disponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e graduação prevista da 
legislação federal, sem prejuízos da ação penal cabível. 

Parágrafo Único. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos municipais serão 

disciplinadas em lei. 

                                               Seção IV 

                        Dos Cargos e Funções Públicas 

Art. 31. [15]Os cargos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 

Parágrafo Único. A não observância do disposto nos incisos I, III do art. 37º da 
Constituição Federal implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 
responsável, nos termos da lei. 

I – [16]a investidura em cargos ou empregos públicos depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração;            
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 II –[17] o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período; 

III - [18] durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, 
aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será 
convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 
emprego.  

Art. 32. [19]As funções de confiança, serão exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia 
e assessoramento.            

I –[20] é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação 
sindical;            

II –[21] o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
federal específica.             

 Parágrafo único[22]. Os cargos em comissão do executivo e do legislativo municipal 

não podem ser ocupados por parentes, consangüíneos, afins ou por adoção, até o 
segundo grau. I [23]– no caso do Poder Executivo, parentes do Prefeito e do Vice-
Prefeito; II[24] – no caso do Poder Legislativo, parentes do Presidente da Casa ou de 

qualquer um dos vereadores em exercício.   

Art. 33. A lei reservara percentual dos cargos e funções público para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá critérios de sua admissão.  

Parágrafo Único. Este percentual será de cinco  por cento, ressalvados em 
casos, definidos em lei, de órgãos e entidades que não comportarem tal 
ocupação, pela natureza de suas atividades.  

Art. 34. A lei estabelecera os casos de contratação temporária por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
publico.  

                                               Seção V 

                                       Da Remuneração  

Art. 35. Os vencimentos, salários e vantagens decorrentes do exercício de 
cargo, função ou emprego público na administração direta, autárquica e 
funcional serão fixadas em lei.         

§ 1º Os valores dos vencimentos dos cargos, dos salários e das gratificações 
pelo exercício de função de confiança do poder Legislativo não poderão ser 
superiores aos pagos pelo poder executivo. 
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  § 2º[25] A remuneração dos servidores públicos municipais e o subsídio dos agentes 

políticos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a 

iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma 

data e sem distinção de índices; 

  

 §3º[26] A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 

empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
Membros dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou 
outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal;                

§ 4º É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, salários e 
gratificações para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público, 
ressalvado e disposto no 1º deste artigo e no artigo 39, 1º da Constituição 
federal.     

§ 5º Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão 
computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.     

§ 6º O adicional por tempo de serviço será fixado uniformemente para todos os 
servidores, dos dois poderes, vedado qualquer tratamento diferenciado.     

§ 7º Serão mantidos os valores reais das remunerações dos servidores, em 
quaisquer casos e condições, exceção feita apenas quando não cumprido o 
dispositivo previsto no art. 169 da Constituição Federal, respondendo pela 
responsabilidade e autoridade competente.     

 § 8º[27] As revisões e/ou reajustes das remunerações dos servidores, para 
manutenção de seus valores reais, deverão ser feitas a cada período idêntico 
ao do pagamento destas, caso necessárias, salvo no caso de exceção do 
parágrafo anterior, ou dispositivo legal previsto em lei 
maior.                                           

Seção VI                            

Da Acumulação Remunerada  

 Art. 36. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 
quando houver compatibilidade de horários:  

a)    a de dois cargos de professor; 

b)    a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico; 
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c)    [28]a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas 

Parágrafo Único. A proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquia, empresas publicas, sociedades de economia mista das fundações mantida pelo Poder Público. 

                                               Seção VII 
                                   Dos Servidores Públicos 

Art. 37.[29] O Município instituirá Conselho de Política de Administração e 
Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos 
respectivos poderes.  

§ 1º[30] A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório observará:            

 I -[31] a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira;            

II -[32] os requisitos para a investidura;           

  III -[33] as peculiaridades dos cargos.                        

 § 2.º[34] O Membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, e os Secretários 
Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela 
única vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie 
remuneratória.                                               

  Seção VIII 

Do Redime Jurídico e dos Planos de Carreira   

Art. 38. O regime jurídico único dos servidores de carreira da administração 
pública direta, das autoridades e das fundações públicas é estatutário, vedada 
qualquer outra vinculação de trabalho não prevista nesta Lei Orgânica.             

 § 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de 
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
poder ou entra servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas a natureza ou ao local de 
trabalho.      

§ 2º Lei complementar especificara forma de aplicação do regime único e 
definirá planos de carreira para todas as funções do serviço público 
permanente.  

Art. 39. Os titulares de cargos em comissão e de funções de confiança, não 
pertencentes ao serviço público de carreira, serão nomeados pelo Prefeito 
Municipal e pelo Presidente da Câmara, no âmbito de seus poderes, que serão 
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exonerados, automaticamente, ao final do mandato de quem os tiver nomeado, 
caso esta exoneração não ocorra antes, por decisão da autoridade 
competente, afastando-se do Serviço Público, caso não sejam servidores do 
quadro de carreira, ou retornando a sua função de origem, caso o sejam.  

Art 40. O regime jurídico do servidor público contratado temporariamente será 
o mesmo que rege o contrato de trabalho do emprego na iniciativa privada, 
regulado pela legislação competente.  

                                               Seção IX 

                        Dos Direitos do Servidor Público  

Art 41. São direitos específicos dos Servidores Públicos, alem de outros 
estabelecidos em lei  

 I - vencimento não inferior ao piso de vencimentos do Município, fixado em lei, 
capaz de atender suas necessidades vitais básicas e a de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

 II - piso de vencimento proporcional a extensão e a complexidade do trabalho, 
assegurada aos servidores ocupantes de cargos de nível superior ou técnico, 
com remuneração não inferior ao salário mínimo profissional estabelecido em 
lei; 

III - irredutibilidade real de vencimento, salvo o disposto em convenção ou 
acordo coletivo;  

IV -  garantia de vencimento nunca inferior ao Salário Mínimo fixado em Lei 
Federal, inclusive para os que recebem remuneração variável;  

V - décimo- terceiro vencimento com base na remuneração integral ou no valor 
da aposentadoria;  

VI - remuneração do trabalho noturno superior ao diurno em um quinto;  

VII - salário família para seus dependentes calculados a base de 10 por cento 
do piso do vencimento do município, fixada em lei, para menores de até quinze 
anos, de idade incompletos;  

VIII - percepção de vencimentos e proventos de até o ultimo dia útil do mês a 
que correspondem;  

IX - duração de trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro horas semanais, facultadas a compensação de horário e a redução de 
jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;  

X - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  



XI - remuneração dos serviços extraordinários, superior no mínimo em 
cinqüenta por cento a do normal;  

XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos um terço a mais do 
que o vencimento normal;  

XIII - licença a gestante, sem prejuízo de cargo e do vencimento com duração 
de cento e vinte dias; XIV - licença-paternidade, nos termos fixados em lei    

XV - proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei; 

XVI - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança; 

XVII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei; 

XVIII - proibição de diferença de vencimento no exercício de funções 
assemelhadas e critérios de admissão, bem como ingresso e freqüência  em 
cursos de aperfeiçoamento e treinamento, por motivo de idade, sexo, cor, ou 
estado civil; 

XIX - vale transporte.  

Art. 42. É livre associação profissional ou sindical do servidor público 
municipal, na forma da lei federal, observando o seguinte:  

a) haverá uma só associação sindical para os servidores da administração 
direta, das autarquias e as fundações, todos do regime estatutário; 

b) é assegurado o direito de filiação dos servidores, profissionais liberais, 
professores e da área de saúde, a associação sindical de sua categoria;           

c) os servidores da administração direta, indireta, de empresas públicas e de 
economia mista, sendo celetistas poderão associar-se em sindicatos próprios 
de suas categorias.  

§ 1º Ao sindicato dos servidores públicos municipais cabe a defesa dos direitos 
e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em sugestões 
judiciais ou administrativas. 

§ 2º A assembléia geral fixara a contribuição que será descontada em folha, 
para o custeio federativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei. 

§ 3º Nenhum servidor será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. 

§ 4º É obrigatório à participação do sindicato nas negociações coletivas de 
trabalho. 



§ 5º O servidor aposentado tem direito a votar e ser votado no sindicato da 
categoria.  

Art. 43. O direito de greve não se aplica aos que exercem funções em serviços 
e atividades essenciais, assim definidas em lei. 

 Art. 44.  A lei disporá, em caso de greve, sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 

 Art. 45. É assegurada a participação de servidores públicos municipais, por 
eleição, nos colégios da administração publica em que seus interesses 
profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.  

Seção XI  

                                       Da Estabilidade 

 Art. 46.[35] São estáveis após 03 (três) anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de 
concurso público.             

§ 1º[36] O servidor público estável só perderá o cargo:                        

 I –[37] em virtude de sentença judicial transitada em julgado;            

 II –[38] mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa;            

 III –[39] mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.             

 § 2º[40] Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será 
ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao 
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço.             

 § 3º[41] Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço, até seu adequado aproveitamento de desempenho em outro 
cargo;             

§ 4º[42] Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta 
finalidade.                                                 

 Seção XI                          

 Do Exercício do Mandato Efetivo  
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 Art 47. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo aplicam-
se as seguintes disposições: 

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu 
cargo ou função; 

II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo ou função, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração; 

III – Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens do seu cargo ou função, sem prejuízo da remuneração 
de seu cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do 
inciso anterior; 

IV - em qualquer caso que exige o afastamento do exercício do mandato 
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto 
para promoção por merecimento; 

V - para efeito de beneficio previdenciário, no caso de afastamento, os valores 
serão determinados como se no exercício estivesse. 

                                               Seção XII 
Da Aposentadoria 

Art. 48.[43] Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município, incluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados 
os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 

artigo.                         

 § 1º[44] Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata 
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma dos 

§§ 3.º e 17 deste artigo:          

   I –[45] por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;            

II –[46] compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição;            

III –[47] voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:            

a)[48] sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;            

http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn43
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn44
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn45
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn46
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn47
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn48


b)[49] sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.                        

§ 2.º[50] Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para 
a concessão da pensão.                         

 § 3.º[51] Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo 
e o artigo 201 da Constituição Federal, na forma da lei.                        

 § 4.º[52] É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este 
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos 
em Lei Complementar Federal.                         

§ 5.º[53] Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos 
em cinco anos, em relação ao disposto no § 1.º, III, a, deste artigo, para o 
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio.                         

§ 6.º[54] Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis 
na forma desta Lei Orgânica, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste 
artigo.                        

§ 7.º[55] Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que 
será igual:            

I -[56] ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social 
de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de setenta por 
cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; 
ou            

II -[57] ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em 
que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição 
Federal, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, 
caso em atividade à data do óbito.                        

 § 8.º[58] É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em 
lei.                        
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§ 9.º[59] O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado 
para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito 
de disponibilidade.                        

§ 10.[60] A Lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo 
de contribuição fictício.                        

§ 11.[61] Aplica-se o limite fixado no artigo 35, III, desta Lei Orgânica, à soma 
total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da 
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades 
sujeitas a contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, e ao 
montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração 
de cargo acumulável na forma desta Lei Orgânica, cargo em comissão 
declarado em Lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo 
eletivo.                        

 § 12.[62] Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 
servidores públicos municipais titulares de cargo efetivo observará, no que 
couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência 
Social.                        

§ 13.[63] Ao servidor público municipal ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de 
outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de 
Previdência Social.                        

§ 14.[64] O Município, desde que institua Regime de Previdência 
complementar para os seus servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar, 
para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de 
que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social de que trata o Art. 201, da Constituição 
Federal.                        

§ 15.[65] Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto no 
parágrafo anterior poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
correspondente regime de previdência complementar.                        

]§ 16.[66] Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do 
benefício previsto no § 3.º serão devidamente atualizados, na forma da 
lei.                        

 § 17.[67] Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 
com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos 
efetivos.                        

§ 18.[68] O servidor de que trata este artigo que tenha completado as 
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1.º, III, a, e que 
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opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência 
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1.º, II.                        

§ 19.[69] Aplicam-se aos servidores que ingressaram no serviço público antes 
das Emendas Constitucionais n.ºs 20 e 41 as normas de transição 
estabelecidas naquelas Emendas e suas alterações posteriores.  
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