
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
PODER LEGISLATIVO 

PROMULGAÇÃO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N° 05, DE 22 
DE JUNHO DE 2022. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
CACHOEIRA DO PIRIÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, promulga a 
presente Emenda à Lei Orgânica do Município: 

EMENDA A LEI ORGÂNICA N°05/2022 

Altera dispositivos, reestrutura e estabelece regras para 

o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Cachoeira do Piriá-PA, em 

observância à Emenda Constitucional n° 103/2019, e dá 

outras providências. 

Art. 1°. A Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 72. A administração pública direta, indireta ou fundacional do município obedecerá 

ao disposto no capítulo VII, do título III da Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. 

Art. 78. O município instituirá por meio de lei, contribuição, cobrada de seus servidores, 

ativos, aposentados e pensionista para o custeio, em benefício destes, de sistema de 

previdência social, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base 

de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. 

§1O - Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e 

pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que 

supere o salário mínimo. 

§2° - Por meio de lei, o município poderá instituir, contribuição extraordinária para 

custeio do RPPS nos termos dos §, ' 1°-B  e J O C do art. 149 da Constituição Federal, 

observado o disposto no inciso X do § 22 do art. 40 da Constituição Federal e o §8° do 

art. 9° da Emenda Constitucional n° 103, de 2019. 
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§3° - É vedada a utilização de recursos do RPPS municipal para realização de despesas 

distintas do pagamento dos benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão), exceto 

as despesas necessárias à sua organização e funcionamento, nos termos do inciso XII, do 

art. 167, da Constituição Federal. 

§4° Os recursos do RPPS municipal poderão ser aplicados na concessão de empréstimos 

a seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica 

estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ S°- O parcelamento ou a moratória de débitos do município de Cachoeira do Piriá, com 

seu RPPS fica limitado ao prazo a que se refere o §11 do art. 195 da Constituição Federal. 

Art. 114. I — Ao servidor público municipal da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições dos incisos V, 

IV, III, II, I, do art. 38 da Constituição Federal. 

Art. 2°. Acrescenta-se o capítulo VIII, ao título IV, da Lei Orgânica, para dispor sobre o 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos efetivos do município. 

CAPÍTULO VIII 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. 

Art. 153. A - O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores titulares de 

cargos efetivos do município de Cachoeira do Piriá, terá caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição dos poderes executivo e suas autarquias, fundações e do poder 

legislativo; de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Art. 153. B — O Presidente do Instituto de Previdência do Município de Cachoeira do Piriá 

deverá pertencer ao quadro de servidores efetivos do Município, e será indicado pelo 

Chefe do Poder Executivo para o exercício com mandato de 4 (quatro) anos, e como 

requisito mínimo, deverá possuir nível superior e aprovação em exame de certificação 
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organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no 

mercado brasileiro de capitais, nos termos da Portaria MPS n° 519 de 24 de agosto de 

2011. 

§ 1 °. A indicação deverá ser realizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, e o 

indicado deverá ser submetido à aprovação por 2/3 da Câmara de Vereadores, mediante 

verificação dos requisitos mínimos e de sabatina, iniciando seu mandato a Partir de 1O de 

janeiro, podendo ser reconduzido após final do mandato. 

§ 2°. O Presidente do Instituto somente poderá ser exonerado em caso de cometimento de 

ato de improbidade administrativa, após processo administrativo que lhe assegure 

contraditório e ampla defesa, ou se constatada condenação judicial criminal ou por ato de 

improbidade administrativa, com transito em julgado. 

§ 3°. Se o Presidente do Instituto tiver que ser substituído, o sucessor deverá pertencer ao 

quaro de servidores efetivos do Município, e será indicado pelo Chefe do Poder 

Executivo, devendo cumprir os mesmos requisitos estabelecidos no caput e no parágrafo 

primeiro deste artigo. 

Art. 153. C - Os cargos de provimento em comissão, em nível de chefia, coordenação e 

assessoramento, integrantes da estrutura organizacional do Instituo de Previdência são os 

seguintes: 

I — Cargo de provimento em comissão de Presidente do Instituto de Previdência, com 

status, subsidio e prerrogativas de Secretário Municipal; 

II — Diretor Administrativo, a nível de Assessor Administrativo de livre nomeação e 

exoneração pelo Prefeito Municipal, devendo como requisito mínimo ser servidor do 

quadro efetivo do município; 

III — Diretor Financeiro, a nível de Assessor Administrativo de livre nomeação e 

exoneração pelo Prefeito Municipal, devendo como requisito mínimo ser servidor do 

quadro efetivo do município; 

IV — Coordenador de benefícios, a nível de Assessor Especial III, de livre nomeação e 

exoneração pelo Presidente do Instituto; 
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V — Coordenador de Recursos Humanos, a nível de Assessor Especial II, de livre 

nomeação e exoneração pelo Presidente Instituto; 

VI — Coordenador contábil, a nível de Assessor Especial II de livre nomeação e 

exoneração pelo Presidente do Instituto; 

Art. 153. D - A taxa de administração do serviço previdenciário será de até de 3% 

aplicados sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores ou de até 

2,3% sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores aposentados e 

pensionistas, vinculados ao RPPS do Município de Cachoeira do Piriá, apurado no 

exercício financeiro anterior. 

§1° - O valor a que se refere este artigo será separado, mensalmente, das contribuições 

previdenciárias repassadas ao RPPS do Município de Cachoeira do Piriá, e destinado, 

exclusivamente, ao custeio das despesas administrativas decorrentes da gestão do RPPS, 

com observância das normas específicas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

do Ministério da Economia. 

§2° - O Instituto de Previdência poderá constituir reservas com as sobras do custeio das 

despesas do exercício, cujos valores poderão ser utilizados para os fins a que se destina a 

taxa de administração. 

Art. 153. E - Por meio de decreto, o Poder Executivo poderá majorar a alíquota de 

contribuição previdenciária patronal, após indicação de estudo atuarial. 

Art. 153 F - O servidor filiado ao RPPS municipal será aposentado: 

I — Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, 

quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de 

avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a 

concessão da aposentadoria, na forma de lei complementar municipal. 

II - Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 

(setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar municipal. 

III — No âmbito do município de Cachoeira do Piriá-PA, aos 62 (sessenta e dois) anos de 

idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados o 
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tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar 

municipal. 

§10 - Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se 

refere o §2° do art. 201 da Constituição Federal, ou superiores ao limite máximo 

estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos § § 14 

e 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

§2° - As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei 

complementar municipal. 

§3° - É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de 

benefícios, ressalvado o disposto nos parágrafos §§ 3-A, 3°- B e 4°. 

§3-A — O município estabelecerá por lei complementar municipal, idade e tempo de 

contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, 

previamente submetidos a avaliação biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. 

§3°-B — O município estabelecerá por lei complementar municipal, idade e tempo de 

contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam 

exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, fsicos e biológicos prejudiciais à 

saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional 

ou ocupação, e o enquadramento por periculosidade. 

§4° - Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos 

em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto, no inciso III do art. 153. F, 

desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 

básica, fixado em lei complementar municipal. 

§5° - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da 

Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do 

RPPS deste município, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a 

acumulação de benefícios previdenciários, no que couber, estabelecidas no Regime Geral 

de Previdência Social. 
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§6° - É assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 

§7° - O tempo de contribuição federal, estadual, distrital e municipal será contado para 

fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9°e 9°A do art. 201, da Constituição 

Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade 

§ 8° - É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício, para fins de aposentadoria 

no RPPS deste município. 

§9° - aplica-se o limite fixado no art. 37, XI da Constituição Federal, à soma total dos 

proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou 

empregos públicos, percebidos no RPPS deste município. 

§10°- Além do disposto neste artigo, serão observados, no RPPS deste município, no que 

couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. 

§11° - Aplica-se ao agente público municipal ocupante, exclusivamente, no cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aos detentores de cargo 

temporário, inclusive de mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de 

Previdência Social. 

§12° - O município de Cachoeira do Piriá instituirá por lei de iniciativa do poder 

executivo, Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos ocupantes 

de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social, para o valor das aposentadorias e das pensões no RPPS municipal, 

ressalvado o disposto no § 14° 

§ 13° - O Regime de Previdência Complementar de que trata o § 12° oferecerá plano de 

benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 

da Constituição Federal, e será efetivado por intermédio de entidade fechada de 

previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. 

§14° - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos § § 12°e 13° poderá 

ser aplicado ao servidor público municipal, que tiver ingressado no serviço público, até a 
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data da publicação do ato de instituição do correspondente Regime de Previdência 

Complementar. 

§15°- Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do beneficio previsto 

no § 2°, serão devidamente atualizados, na forma da lei. 

§ 16° - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas 

pelo RPPS municipal, que supere o limite máximo estabelecido para os beneficios do 

Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 201 da Constituição Federal, com 

percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 

§ 17° - Observados critérios a serem estabelecidos em lei complementar municipal, o 

servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria 

voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência 

equivalente ao valor da contribuição previdenciária, até completar a idade para a 

aposentadoria compulsória. 

§ 18° - É vedada a existência de mais de um Regime Próprio de Previdência Social e de 

mais de um órgão ou entidade gestora desse regime no âmbito do município de Cachoeira 

do Piriá, abrangidos todos os poderes, órgão e entidades autárquicas e fundacionais, que 

serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a 

natureza jurídica definidos na lei complementar federal. 

§19° - O RPPS municipal, observará ainda, normas gerais de organização, de 

funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, estabelecidos pela lei complementar 

federal de que trata o § 18°, observando irrestritamente, o § 22, incisos I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, do Art. 40 da Constituição Federal. 

§ 20° - Observado o disposto no § 2° do art. 201 da Constituição Federal, quando se tratar 

da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o beneficio de pensão por morte 

será concedido nos termos de lei municipal. 

Art. 3° - Aplica-se ao servidor e ao RPPS municipal, no que couber, o disposto nos artigos 

6° 7° 9° 12, 13, 23, 24, 25, 33 e 34 da Emenda Constitucional 103 de 2019. 
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Art. 4° - O servidor que tiver ingressado em cargo efetivo no município até a data de 

vigência desta Emenda à Lei Orgânica, poderá aposentar-se nos termos dos seguintes 

dispositivos da Emenda Constitucional 1003/1019: 

I - Caput a §§ 1° a 8° do art. 4°; 

II - Capute§§ 1°a3°do art. 20;ou 

III - caput e § § 1O a 2° do art. 21. 

Art. 5° - As previsões relativas as regras de aposentadoria introduzidas por esta Emenda 

à Lei Orgânica, somente surtirão efeito após a publicação da lei complementar que fixe o 

tempo de contribuição e os demais requisitos para aposentadoria dos servidores públicos 

do Município. 

Art. 6° - Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Plenário Antônio dos Anjos Mesquita, 22 de junho de 2022. 

FERNAN,O FERREIRA FARIAS 
Presidente 

VALDICLEN A GOMES 
Vi Mente 

JMAR~A LEILA SILVA PONTES 
Primeira Secretária 

EFIG A SILVA 
ecretária 
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