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EMENDA 

 

Artigo único.  O Art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 19/2019 passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 3º  Ficam alterados os arts. 185 e 199 da Lei Complementar n. 56, de 1992, que 
passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 185.  Por morte do servidor, seus beneficiários terão direito a uma pensão 
mensal que será equivalente a uma cota familiar de 80% (oitenta por cento) do valor da 
aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse 
aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) 
pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 

§ 1º  A pensão por morte não será inferior ao salário mínimo vigente. 

§ 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 2 (dois). 

§ 3º  Na hipótese de existir beneficiário inválido ou com deficiência intelectual, 
mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: 

I -100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou 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; e 

II - uma cota familiar de 80% (oitenta 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. 

§ 4º  Quando não houver mais beneficiário inválido ou com deficiência intelectual, 
mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no "caput" e no § 
2º deste artigo. 

§ 5º  Para o beneficiário inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua 
condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação 
biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão 
periódica na forma da legislação. 

§ 6º  Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, 
exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência 
econômica." 

Art. 199. Aos dependentes do servidor de baixa renda recolhido à prisão será 
concedido auxílio-reclusão. 

§ 1º  O pagamento do auxílio-reclusão obedecerá aos mesmos critérios estabelecidos 
no art. 185 desta Lei Complementar, enquanto o servidor permanecer na situação de que trata 
o "caput" deste artigo. 

§ 2º  Consideram-se dependentes, para fins do disposto no "caput" deste artigo, as 
pessoas discriminadas no art. 187 desta Lei Complementar. 
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§ 3º  O direito à percepção do benefício cessará: 

I - no caso de extinção da pena; 

II - se ao servidor, ao final do processo criminal, for imposta a perda do cargo; 

III - se da decisão administrativa irrecorrível, em processo disciplinar, resultar 
imposição da pena demissória; e 

IV - por morte do servidor ou do beneficiário do auxílio. 

§ 4º  O pagamento do benefício de que trata este artigo será suspenso em caso de 
fuga, concessão de liberdade condicional ou alteração do regime prisional para prisão 
albergue, podendo ser retomados os pagamentos, no caso de modificação dessas situações. 

§ 5º  O requerimento para obtenção do auxílio-reclusão, além de outros requisitos 
previstos em lei ou regulamento, será instruído, obrigatoriamente, com certidão do efetivo 
recolhimento do servidor à prisão, expedida por autoridade competente, devendo ser 
renovada a cada 3 (três) meses, junto à unidade previdenciária, para fins de percepção do 
benefício. 

§ 6º  O critério para aferição da baixa renda do servidor a que alude o "caput" deste 
artigo é o mesmo utilizado para os servidores sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social." 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente Emenda visa adequar o presente Projeto de Lei as necessidades sociais e 
econômicas dos servidores Aposentados e Pensionistas. 

 

Plenário “Mário Scholz”, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Verª. Dulce Rita - PSDB 
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