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Processo nº: 14779/19 

Projeto de Lei Complementar nº 19/2019 

Autoria: Poder Executivo 

 

 

EMENDA 

 

Fica alterado o art. 3º do Projeto de Lei, com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º  Ficam alterados os arts. 166, 185 e 199 da Lei Complementar 

n. 56, de 1992, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

‘Art. 166.  É assegurado o reajustamento dos proventos de aposentadoria 

e pensão por morte para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nos 

mesmos termos do art. 9º da Lei n. 4.590, de 28 de junho de 1994. 

 

Parágrafo único.  Fica assegurado aos aposentados ou pensionistas, a 

concessão de cesta de natal e da gratificação natalina (décimo terceiro salário), 

nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 185.  Por morte do servidor, seus beneficiários terão direito a uma 

pensão mensal que será equivalente a uma cota familiar de 70% (setenta 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 3 (três). 

 

§ 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 70% (setenta por cento)  acrescida de cotas de 

10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por 
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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.’” 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente Emenda visa garantir de maneira taxativa no texto do Projeto de Lei as 

garantias referentes à gratificação natalina, cesta de natal, correção monetária acompanhando o 

gatilho salarial e a elevação do percentual do benefício em caso de pensão por morte para 70% 

(setenta por cento).  

 

 

São José dos Campos, 6 de fevereiro de 2020. 
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