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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 356/2017 DO PROJETO DE LEI 

QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2014, QUE DISPÕE SOBRE A 

REORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, ESTADO DE SANTA 

CATARINA, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Sr.Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,  

Sra. Vereadora e  

Srs. Vereadores, 

  Encaminhamos aos nobres Vereadores, a Exposição de Motivos nº 356/2017, 

que Altera a Lei Complementar nº 41/2014 (DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, ESTADO DE SANTA CATARINA, E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.). 

A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes do segurado falecido, 

estando ele ativo ou aposentado, o seu valor é igual ao da aposentadoria que ele recebia ou 

teria direito de receber. 

Tendo em vista o déficit atuarial provocado pela atual condição proporcionada pela 

legislação aos pensionistas, o presente projeto de lei vem regular esta situação para que os 

futuros benefícios de aposentadoria não sejam prejudicados em face a esta situação. 

Tanto o Ministério da Previdência como os Regimes Próprios de Previdência Social, 

estão alterando as suas regras para que em um futuro muito próximo os recursos financeiros 

não se tornem um problema insustentável para as folhas de pagamento do Município, uma vez 

que não havendo recursos a obrigação do pagamento do benefício passa a ser encargo da 

prefeitura. 

Concomitante foi a orientação no I Seminário Catarinense de Gestão e Controle de 

Regimes Próprios de Previdências Municipais, do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina, na ocasião salientou que estas adequações devem ser implementadas coma a maior 

brevidade sob pena de sanções serem impostas futuramente. 

Por outro lado, as disposições, tem como finalidade adequar a legislação municipal às 

mudanças que houveram com a Lei Federal n°13.135/2015.    

  Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões 

que nos levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa 
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honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado Regime 

de Urgência. 

 

       Itapoá (SC), 24 de maio de 2017. 

 

 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 
 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 

 [assinado digitalmente] 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____/2017 

Data: 24 de maio de 2017. 

 

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2014, QUE DISPÕE 

SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, ESTADO DE SANTA CATARINA, E 

ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

LEI 

 

Art. 1º Ficam alterados os incisos I e VII do artigo 6º da Lei complementar 41/2016, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6º… 

I - filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e quatro) anos, se estudante; 

VII -  tutelado, menor de 21 (vinte e um) anos, que não perceba pensão alimentícia, 

rendas ou benefícios de outro órgão previdenciário; 

Art. 2º Fica alterado o inciso I do §2º do artigo 6º da Lei complementar 41/2016, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6º… 

§ 2º… 

I - filhos solteiros, menores de 21 (vinte e um) anos de idade;  

Art. 3º Ficam alterados os incisos II e III do artigo 7º da Lei Complementar nº 41/2016, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 7º… 

II - para os filhos e enteados, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, ou pela 

emancipação, salvo se inválidos, nos termos do art. 6º, inciso II, desta Lei 

Complementar; 

III - para o tutelado ao completar 21 (vinte e um) anos ou pela emancipação; 
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Art. 4º Fica alterado o §4º do artigo 104 da Lei Complementar nº 41/2014, que passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

  Art. 104… 

§ 4º A alteração da condição do dependente previsto no art. 6º, inciso I, desta Lei  

Complementar, em gozo de benefício de pensão por morte, por evento de invalidez, 

dará direito à continuidade do benefício para além da idade estabelecida naquele 

dispositivo, desde que a invalidez tenha sido caracterizada anteriormente aos 21 (vinte 

e um) anos de idade.” 

Art. 5º. Ficam alterados os Incisos II e IV do Artigo 107 da Lei Complementar nº 41/2014, 

que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 Art.107... 

II – Para o filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 

21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência; 

  IV – para cônjuge ou companheiro: 

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da 

deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” 

e “c”; 

b) 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; 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do 

beneficiário na data de 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: 

1) 03 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

2) 06 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 
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5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 42(quarenta e dois) anos de idade; 

6) vitalícia, com 43 (quarenta e tres) ou mais anos de idade. 

§ 1º - Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos 

previstos na alínea “c”, ambas do inciso IV deste artigo, se o óbito do segurado 

decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 

independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da 

comprovação de 02 (dois) anos de casamento ou de união estável.  

§ 2° - 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 

na alínea “c” do inciso IV deste artigo, em ato do Ministro de Estado da Previdência 

Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido 

incremento.  

§ 3° - Extingue-se a pensão por morte quando extinta a cota parte devida ao último 

pensionista. 

§ 4° - 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 formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício 

previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

Art. 6º Fica alterado o artigo 99 da Lei Complementar nº 41/2014, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

Art. 99 Será concedida licença-maternidade por 120 (cento e vinte) dias consecutivos à 

segurada gestante, ocupante de cargo de provimento efetivo, bem como àquela ou 

aquele que adotar ou obtiver a guarda judicial para adoção de criança, período pelo 

qual fará jus ao salário maternidade. 

Art. 7º Fica alterado o artigo 100 da Lei Complementar nº 41/2014, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:  
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Art. 100 O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual à última 

remuneração do cargo efetivo ocupado pela segurada ou segurado, incidindo a 

contribuição previdenciária sobre tal valor, nos termos do art. 32, incisos I e II, desta 

Lei Complementar. 

Art. 8º Fica alterado o § 3º do artigo 100 da Lei Complementar nº 41/2014 passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

  Art. 100... 

  § 3º O salário-maternidade poderá ser cumulado com recebimento de salário-família, 

caso a segurada ou segurado enquadre-se nos critérios de concessão deste benefício. 

Art. 9º Fica alterado o artigo 101 da Lei Complementar nº 41/2014, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

Art. 101. Se a segurada ou segurado for acometido de incapacidade para o exercício do 

cargo durante o período de licença-maternidade, o benefício de auxílio-doença 

somente terá início após o término da licença-maternidade. 

Art. 10 Fica alterado o artigo 102 da Lei Complementar nº 41/2014, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 102. O pagamento da remuneração correspondente à ampliação da licença-

maternidade além do prazo previsto no art. 99 incumbe aos poderes e órgãos definidos 

no art. 4º desta Lei Complementar, ao qual a segurada ou segurado esteja lotado ou 

vinculado. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Itapoá (SC), 24 de maio de 2017. 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 
 

 

 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 

 [assinado digitalmente] 
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