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LEI 2.102, de 11 de dezembro de 2006. 

Dispãe 	sobre 	a 	contribuiçäo 
previdenciária incidente sobre 
pensOes e aposentadorias no âmbito 
do municIpio de Salinas. 

A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 1  - Fica estabelecida a contribuição previdenciária incidente sabre os 
proventos de aposentadorias e pensöes concedidas aos ex-servidores da Prefeitura 
Municipal de Salinas e seus dependentes que tenharn cumprido todos as requisitos para 
obtencao desses benefIcios corn base nos critérios da legislação vigente ate 31 de 
dezernbro de 2003. 

§ 1 0  Os aposentados e as pensianistas de qualquer dos Poderes do Municipio 
de Salinas e de suas autarquias e fundaçôes, ern gozo de beneficios na data de publicaçâo da 
Ernenda Constitucional n° 41, de 2003, contribuirâo, corn a alIquota 11% (onze por cento), sabre a 
parcela dos proventos de aposentadorias e das pensôes que supere a 50% (cinquenta par cento) 
do limite máxirno estabelecido para os beneficios do regime geral de previdéncia social de que 
trata a art. 201 da Constituição Federal. 

§ 2 0  A contribuicão de que trata a parágrafo anterior incidirá tarnbém 
sabre as praventos de aposentadorias e pensOes concedidas aos segurados e seus 
dependentes que tenham curnprido todos as requisitos para obtencâo desses benefIcios 
corn base nos critérios da legislaçâo vigente ate 31 de dezembro de 2003. 

§ 30  Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos indices 
aplicadas aos beneficios do Regime Geral de Previdéncia Social. 

Art. 20  - A pensão par morte consistirá numa irnportância mensal conferida ao 
conjunto dos dependentes do segurado, quando do seu falecimento, correspondente a: 

- totalidade dos proventos percebidos pelo apasentado na data anterior a do 
ôbito, ate a valor de R$ 2.801,82 (dais mil, aitocentos e urn reais e aitenta e dais centavos), 
acrescido de setenta par cento da parcela excedente a este limite; ou 

§ 1 0  Será cancedida pensão provisôria par morte presurnida do segurado, nos 
seguintes casos: 

- sentenca declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária 
mpeterite; e 

II - desaparecimento ern acidente, desastre ou catástrofe. 
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§ 20  - A pensão provisória será transformada em definitiva corn a óbito do 
segurado ausente ou deve ser cancelada corn reaparecimento do mesmo, ficando Os dependentes 
desobrigados da reposicão dos valores recebidos, salvo má-fé. 

§ 30  - Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos indices 
aplicados aos benefIcios do Regime Geral de PrevidOncia Social. 

Art. 30  - A pensào por morte sera devida aos dependentes a contar: 

- do dia do óbito; 

II - da data da decisão judicial, no caso de declaracão de ausência; ou 

Ill - da data da ocorréncia do desaparecimento do segurado por motivo de 
acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idOnea. 

Art. 40  - A pensão sera rateada entre todos as dependentes em partes iguais e 
nao sera protelada pela falta de habilitacao de outro possivel dependente. 

§ 1 0  - 0 cônjuge ausente nâo exclui do direito a pensão por matte a companheiro 
ou a companheira, que somente fará jus ao beneficio mediante prova de dependéncia econômica. 

§ 20  - A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente so 
produzirá efeitos a contar da data da inscricão ou habilitacão. 

Art. 50  - 0 pensionista de que trata a § 1 0  deste artigo deverá anualmente 
declarar que a segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente 
ao gestor do Poder Executivo Municipal o reaparecimento deste, sob pena de set responsabilizado 
civil e penalmente pelo ilIcito. 

Art. 60  - Será adrnitido a recebimento, pela dependente, de ate duas pensães no 
ãmbita do Municipio de Salinas, exceto a pensãa deixada par cônjuge, companheiro ou 
companheira que sO sera permitida a percepção de uma, ressalvado a direito de opcâo pela mais 
vantajosa. 

Parágrafo ünico. Equiparam-se aos fllhos, a cônjuge, a cornpanheira, a 
companheira, e a fllho não emancipada, de qualquer condicâa, menor de vinte e urn anos 
ou inválido, mediante declaracao escrita do segurado e desde que comprovada a 
dependência econômica, a enteado e a menor que esteja sob sua tutela e não possua 
bens suficientes para a prOprio sustento e educacâa. 

Art. 70  - A candiçâa legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada 
na data do Obita do segurado, observados as critérios de cornprovação de dependência 
econômica. 

Paragrafo ünico. A invalidez ou a alteração de candicoes quanta ao 
eRte, supervenientes a matte do segurada, nâo darão arigem a qualquer direito a pensâo. 

' 
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Art. 80  - Revogam-se as disposiçães em contrário. 

Art. 90  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacão. 

Salinas - MG, 11 de dezembro de 2006. 

JOSÉ ANTONIO PRATES 
Prefeito Municipal 
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