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Projeto de Lei Complementar n9 03/22, referente à Reforma da Previdência

EMENDA

Artigo 1. Altera a redação do §59 do artigo 79 e do inciso II, do §29 do artigo 19, ambos 
do Projeto de Lei Complementar n9 03/2022:

Onde se lê:
"Art. 79 (...)
§59. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no artigo 39, 

inciso I, desta lei complementar, quando decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional 
ou de doença do trabalho os proventos corresponderão a 100% (cem por cento) da média aritmética 
definida na forma prevista no "caput" e nos §§ l9 a 49 deste artigo."

"Art. 19 (...)
§29- (...)
II - a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no "caput" 

e nos §§ l9 a 49 do artigo 79, para o servidor não contemplado no item I deste parágrafo."

Leia-se:
""Art. 79 (...)
§59. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no artigo 39, 

inciso I, desta lei complementar, quando decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional 
ou de doença do trabalho os proventos corresponderão a 100% (cem por cento) da média aritmética 
definida na forma prevista no "caput" e nos §§ l9 e 29 deste artigo."

"Art. 19 (...)
§29- (...)
II - a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no "caput" 

e nos §§ l9 e 29 do artigo 79, para o servidor não contemplado no item I deste parágrafo."

JUSTIFICATIVA

A presente emenda apenas uma correção material ao texto do §59do artigo 79 e §29 
do artigo 19, que passa a constar remissão apenas dos §§ 1 e 29 do respectivo artigo 79, que trata da 
remuneração das aposentadorias.
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