
 

 

 

 

 

             PROJETO DE LEI Nº 194/2018. 

 
Altera a redação dos artigos 9º, 11; revoga os §§ 1º e 2º do 
artigo 27, criando o Parágrafo único; altera a redação do 
caput do art. 28 e acrescenta o Parágrafo único; revoga os 

incisos I e II e o Parágrafo único do artigo 29 e acrescenta os 

§§ 1º, 2º e 3º; dá nova redação ao art. 33; acrescenta o § 1º 

no art. 35; altera a redação do § 2º do art. 53 e cria o § 4º; dá 

nova redação ao caput e seu inciso II, do art. 58, altera os 

incisos I e II, do § 3º, altera a redação da alínea a, cria o 

inciso VI e altera a redação dos §§ 1º e 2º; dá nova redação 

aos incisos II e III, do art. 60, criando o inciso IV; altera a 

redação do inciso VII, do art. 63; cria o art. 63-A e revoga o 

inciso IX, do art. 64; todos da Lei nº 5.134, de 04 de maio de 

2012, e dá outras providências. 

 

 
DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte, 

 

 
PROJETO DE LEI: 

 
Art. 1o Altera o art. 9o, que passa a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 9o São beneficiários do Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor - FUNPAS, na 

condição de dependentes do segurado: (NR) 

I - o cônjuge de ambos os sexos; (NR) 

II - o companheiro ou a companheira que comprove união estável como entidade familiar 

por meio de declaração em juízo ou tabelionato; (NR) 

III- o filho não emancipado, de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: 

(NR) 

a) não tenha atingido a maioridade prevista no Código Civil Brasileiro; 

b) independente de idade, seja comprovadamente inválido; 

c) comprove efetivamente a existência de deficiência grave; 

d) tenha deficiência intelectual ou mental, comprovadamente. 

IV - A mãe e o pai, quando comprovarem dependência econômica do segurado titular. 

§1o A existência de dependentes mencionados nos incisos I a III deste artigo excluem 



 

 

 

 

 

definitivamente do direito às prestações, aos dependentes previstos no inciso IV. (NR) 

§2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante autorização judicial que 

comprove efetivamente à dependência econômica do servidor segurado. (NR)” 

 
Art. 2o Altera o art. 11, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 11. A perda da qualidade de dependente e o direito à percepção de cada cota 

individual ocorrerá: (NR) 

I - para o cônjuge ou companheiro: (NR) 

a) para o cônjuge, pela separação judicial ou pelo divórcio, desde que não lhe tenha sido 

assegurada a percepção de alimentos, ou pela anulação do casamento; 

b) para o companheiro ou companheira, quando revogada a sua indicação pelo segurado ou 

pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a 

prestação de alimentos; 

c) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da 

deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “d” e “e”; 

d) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 

contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 

(dois) anos antes do óbito do segurado; 

e) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário 

na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 

mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 

1. 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 

5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 

6. vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 

II - para o separado judicialmente com percepção de alimentos, por novas núpcias, ou união 

estável; 

III - para o filho, salvo se inválido ou com deficiência, a emancipação ou o atingimento da 

maioridade prevista no Código Civil Brasileiro; (NR) 

IV - para os beneficiários economicamente dependentes, quando cessar essa situação; 

V - para o inválido, pela cessação da invalidez; (NR) 

VI - pelo levantamento da interdição, em se tratando de beneficiário com deficiência 

intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, ou deficiência grave, pelo 

afastamento da deficiência, nos termos do regulamento do INSS; (NR) 

VII - para o dependente em geral, pelo falecimento ou pela perda da qualidade de segurado 

por aquele de quem depende; (NR) 

VIII – pela renúncia expressa do beneficiário. 



 

 

 

 

 

§ 1o Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “d” ou os prazos previstos  

na alínea “e”, ambas do inciso I do presente artigo, se o óbito do segurado decorrer de acidente de 

qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 

18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união 

estável. 

§2o Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o 

incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, 

correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, 

em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “e” do inciso I do “caput”, em 

Lei Municipal, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido 

incremento. 

§3o A critério do Gestor de Benefícios, o beneficiário de pensão cuja preservação seja 

motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer 

momento para avaliação das referidas condições. 

§4o O tempo de contribuição a outros Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e/ou 

ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) 

contribuições mensais de que tratam as alíneas “d” e “e” do inciso I deste artigo. 

§5o Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado 

pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. 

§6o Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se 

comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a 

formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em 

processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.” 

Art. 3o Revoga os § 1o e 2o e acrescenta o Parágrafo único ao art. 27 com a seguinte redação: 

“Art.27 ……………………………………………………………………………………….. 

Parágrafo   único.  A  pensão   vitalícia   e   temporária  são   compostas  de   cota   ou cotas 

permanentes e se extinguem de acordo com os arts. 9o e 11 da Lei Municipal no 5.134/2012 desta 

Lei. 

§1o REVOGADO 

§2o REVOGADO” 

 

Art. 4o Altera a redação do caput e acrescenta o Parágrafo único no art. 28, com a seguinte 

redação: 

 
“Art. 28. Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, o valor integral será 

rateado em partes iguais entre todos os requerentes. (NR) 

Parágrafo único. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota ou cotas, 

ainda que provisórias, não reverterão para os cobeneficiários”. 



 

 

 

 

 

Art. 5o Revoga os incisos I e II, o Parágrafo único, e acrescenta os §§1o, 2o e 3o no art. 29, 

que passam ter a seguinte redação: 

“Art. 29 ……...………………………………………………………………………………... 

I- REVOGADO 

II- REVOGADO 

Parágrafo único. REVOGADO 

§1o Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique 

inclusão ou exclusão de beneficiário ou ainda elevação ou redução de pensão só produzirá efeitos a 

partir da data em que esta for oferecida. 

§2o As provas previstas no §1o deverão estar acompanhadas da respectiva decisão judicial. 

§3o Todas as despesas relativas à comprovação prevista serão de total e integral 

responsabilidade do postulante.” 

 
Art. 6o Dá nova redação ao artigo 33, que passa a ser a seguinte: 

“Art. 33 Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de uma 

pensão, exceto no caso de acumulação lícita de cargos previstas na legislação federal, não 

excedendo a duas. (NR)” 

 
Art. 7o Acrescenta o Parágrafo único no art. 35, com a seguinte redação: 

 
“Art. 35…...…………………………………………………………………………………… 

Parágrafo único. Aos pensionistas dos servidores titulares de cargo efetivo e dos 

aposentados, regidos por esta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: 

I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 

70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite; ou 

II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior a do óbito, até 

o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 

70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o 

servidor ainda estiver em atividade.” 

 

Art. 8o Altera o § 2o do art. 53 e cria o § 4o, que passam a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 53 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

§ 2o O Ente Municipal cederá, sem ônus para o Fundo de Pensão e Aposentadoria do 

Servidor, até 08 (oito) servidores, sendo 03 (três) de nível superior, 01(um) um advogado, 01(um) 

contador e 01(um) economista ou administrador, e os demais a nível administrativo para exercerem 

suas funções junto ao FUNPAS, sem prejuízo da cedência do Presidente, do Vice Presidente, do 

Secretário-Geral e do Tesoureiro, caso seja imprescindível. (NR) 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

§ 4o Ficam criadas as funções de Responsável pelos Setores de Aposentadoria, Financeiro, 

Administrativo e de Assessoria da Presidência, que serão remunerados de acordo com o inciso V do 

§ 3o do Art. 58”. 

 
Art. 9o Altera o caput e seu inciso II, altera os §§1º e 2º, altera os incisos I, II e IV e cria o 

inciso VI no §3º, todos do art. 58, com a seguinte redação: 

 
“Art. 58. O Conselho Geral do Fundo de Pensão e Aposentadoria – FUNPAS, do qual serão 

eleitos os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, será 

composto por 11(onze) membros titulares e seus respectivos suplentes, obedecendo a seguinte 

indicação: (NR) 

………………………………………………………………………………………………… 

II - 2 (dois) representantes do Poder Legislativo. (NR) 

………………………………………………………………………………………………… 

§1o Tais servidores deverão ter no mínimo um ano de efetivo serviço no FUNPAS. (NR) 

§ 2o A indicação dos referidos servidores será a cargo da Diretoria Executiva do FUNPAS. 

(NR) 

§3o …………………………………………………………………………………………… 

I – ao Presidente a verba de representação será no valor correspondente a 07(sete) PMS, 

creditados em conta corrente do titular, mensalmente desde que declarada a efetividade; (NR) 

II – o Vice-Presidente, o Secretário-Geral e o Tesoureiro perceberão valor correspondente a 

05 (cinco) PMS, desde que declarada a efetividade, creditados em conta corrente do titular, 

mensalmente; (NR) 

………………………………………………………………………………………………… 

IV – os servidores responsáveis pela área jurídica, pela contabilidade e aplicações do Fundo, 

perceberão vantagens previstas na Lei Municipal nº 3.375/97 equivalentes a 01 (uma) FG7: (NR) 

a) o servidor responsável pelas aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS), deverá ter sido aprovado em exame de certificação organizado por entidade de 

reconhecida capacidade técnica no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá as 

matérias definidas pela normatização federal. (NR) 

………………………………………………………………………………………………… 

VI – os responsáveis pelo setor de aposentadoria, financeiro, administrativo e a assessoria 

da  presidência, perceberão  vantagens  previstas na Lei  Municipal  no   3.375/97 equivalentes   a  01 
(uma) FG5.” 

 
Art. 10. Dá nova redação aos incisos II, III e cria o inciso IV do art. 60, que passam a ser a 

seguinte: 

 
“Art. 60……………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………... 

II – Vice-Presidente; (NR) 



 

 

 

 

 

III – Secretário-Geral; (NR) 

IV – Tesoureiro-Geral.” 

Art. 11. Altera a redação do inciso VII do art. 63, que passa a ser a seguinte: 

“Art.63………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

VII – administrar as ações administrativas do FUNPAS; (NR)” 

Art. 12. Cria o art. 63-A, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 63-A. Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente nas ausências ou 

impedimentos temporários, de conformidade com o art. 63.” 

 
Art. 13. Revoga o inciso IX do art. 64. 

 
Art. 14. Esta Lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua publicação, 

quanto à inclusão de pessoas com deficiência grave entre os dependentes dos segurados do Fundo 

de Pensão e Aposentadoria do Servidor – FUNPAS, e, na data de sua publicação, para os demais 

dispositivos. 

 
Art. 15. Ficam revogados pela presente Lei o art. 18 da Lei no 3.459, de 03 de julho de 1998, 

e o art. 12 da Lei no 3.525, de 24 de agosto de 1999. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 10 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 
DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 
CLEMENTINO MOLINA 

Chefe de Gabinete 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 
 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores, 

 

 
O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores tem por 

objetivo promover as devidas alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.135, de 17/06/2015, na 

legislação que dispõe sobre a reestruturação do Regime de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Bagé –FUNPAS, mais precisamente da Lei Municipal nº 5.134, de 

04/05/2012, e aumentando a representação do Poder Legislativo junto ao Conselho Geral, como 

antes previsto na Lei 3.933, de 29/08/2002. 

 
Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância para a reestruturação da 

Instituição, em vista disso é que contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas 

Excelências na análise e aprovação deste projeto de Lei. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 10 de Dezembro de 2018. 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

CLEMENTINO MOLINA 

Chefe de Gabinete 


