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EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 27, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Altera  dispositivos  da  Lei  Orgânica
Municipal  de Rio do Sul,  referente ao
regime  de  previdência  de  caráter
contributivo.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço
saber que a Câmara Municipal decretou e a Mesa Diretora, conforme atribuição
disposta no §3º do art. 21 da Lei Orgânica Municipal de Rio do Sul, promulga a
seguinte Emenda à Lei Orgânica:

Art. 1º Fica alterado os incisos II e III, alínea “a” do § 1º, os §§ 3º, 4º e 8º,
todos do art. 78, da Lei Orgânica Municipal de Rio do Sul, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 78 ...

§ 1º …

[...]

II - compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 15
(quinze) anos de efetivo exercício no serviço público,  10 (dez)
anos  de  efetivo  exercício  de  serviço  público  em  cargo  de
provimento efetivo no município de Rio do Sul e 5 (cinco) anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,  observadas as
seguintes condições:

a) 65 (sessenta e cinco) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos
de contribuição, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade
e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

[...]

§  3º  Os  proventos  de  aposentadoria,  por  ocasião  da  sua
concessão,  serão  calculados  com  base  na  remuneração  do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na
forma da lei.

§ 4º 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, bem como os casos
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de  pessoas  com  deficiência,  definidos  em  lei  complementar
municipal.

[...]

§ 8º Observado o disposto no art. 76, I:

I - é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes,  em  caráter  permanente,  o  valor  real,  atualizados  pelos
critérios  e  índices  estabelecidos  para  fins  de  reajustes  dos
benefícios do RGPS, nos termos da Lei Federal nº 10.887, de 18
de junho de 2004, e suas alterações (EC nº 41/2003).

II  -  os proventos de aposentadoria e de pensões,  oriundos de
benefícios já concedidos, até a data de publicação desta lei  a
servidores  admitidos  até  31/12/2003  que  cumpram  todos  os
requisitos  para  aposentadorias  voluntárias  (art.  6º  da  EC  nº
41/2003, e art. 3º da EC nº 47/2003) serão revistos na mesma
proporção  e  na  mesma  data,  sempre  que  se  modificar  a
remuneração dos servidores em atividade, bem como qualquer
benefício  ou  vantagens  posteriormente  concedidos  aos
servidores  em  atividade,  inclusive  quando  decorrentes  da
transformação ou reclassificação de cargo ou função em que se
deu  a  aposentadoria  ou  que  serviu  de  referência  para  a
concessão  da  pensão,  observados  os  limites  remuneratórios
estipulados em Lei Complementar.

[…]” (NR)

Art.  2º  Esta  Emenda à  Lei  Orgânica  entra em vigor  da data  de sua
publicação.

Rio do Sul,19 de dezembro de 2022.

PASTOR THYAGO MELO

Presidente

[Assinada digitalmente]

ERONI FRANCISCO DA SILVA

Vice-Presidente

[Assinada digitalmente]

EDUARDO FREITAS - DUDA

1º Secretário

[Assinada digitalmente]

MOACIR VIEIRA

2º Secretário

[Assinada digitalmente]
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