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LEI MUNICIPAL N.º 2.701 de 2018 

“Altera os artigos 42 ao 48 da Lei Municipal 

2.109/2009 e dá outras providências” 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, Estado de Minas Gerais por seus 

legítimos representantes legais na Câmara Municipal, aprovou e eu,Tales Tadeu Tavares, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1.º – O artigo 42 da Lei Municipal 2.109/2009 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 42. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à 

pensão que consistirá numa importância mensal, observado os limites previstos no inciso XI do 

caput do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, 

correspondente à: 

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo 

estabelecido para benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de que trata o art. 201 

da Constituição Federal de 1988, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este 

limite, caso aposentado à data do óbito; ou 

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 

deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) de que trata o art. 201 da Constituição Federal de 1988, acrescidos de 

70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. 

§1º. Em caso de falecimento de segurado de cargos acumuláveis ou que acumulava 

proventos ou remuneração com proventos decorrentes de cargos acumuláveis, o cálculo da pensão 

será feito separadamente, por cargo ou provento, conforme incisos I e II do caput deste artigo. 

§2º. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos 

seguintes casos: 

  I – declaração de ausência pela autoridade judiciária competente; 

  II – mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, 

desastre ou catástrofe. 
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§3º. A pensão provisória será transformada em definitiva quando declarado o óbito 

do segurado ausente ou daquele cuja morte era presumida, decorridos 5 (cinco) anos de sua 

vigência, e deverá ser cancelada com o reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes 

desobrigados da reposição dos valores recebidos, exceto em caso de má-fe. 

§4º. O pensionista de que trata o §2º deste artigo deverá anualmente declarar que o 

segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente o Diretor-

Presidente do FAPEM o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente 

pelo ilícito. 

§5º. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

  I - do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias deste; 

  II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; 

  III - da decisão judicial, no caso de morte presumida; 

§6º. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que trata o artigo 42 desta Lei 

serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos 

benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de 

paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente.” 

§7º. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído 

em partes iguais entre os beneficiários habilitados. 

Art. 2º - O artigo 43 da Lei Municipal n.º 2.109/2009 passa ater a seguinte redação:  

“Art. 43. São beneficiários das pensões:  

  I - o cônjuge;             

  II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de 

pensão alimentícia estabelecida judicialmente;        

  III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade 

familiar; 

  IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:         
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a) seja menor de 21 (vinte e um) anos;          

b) seja menor de 21 (vinte e um) anos e menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que 

  cumpridos os requisitos do artigo 46, inciso IV desta lei; 

c) seja inválido;         

d) tenha deficiência grave; 

e) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento. 

  V- a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e          

  VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do 

servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.         

§ 1
o
  A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV 

do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI. 

§ 2
o
  A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput exclui 

o beneficiário referido no inciso VI.         

§ 3
o
  O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do 

servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. 

§4º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de 

outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão 

ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. 

§5º. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou 

companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova 

de dependência econômica.”  

Art. 3º - O artigo 44 da Lei 2.109/2009 passa ater a seguinte redação: 

“Art. 44. Perde o direito a pensão por morte: 

  I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que 

tenha dolosamente resultado a morte do servidor; 

  II - 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 
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exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será 

assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.” 

Art. 4º. - O artigo 45 da Lei Municipal n.º 2.109/2009 passa ater a seguinte redação: 

“Art. 45. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente 

as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos. 

Parágrafo Único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia 

que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data da 

inscrição ou habilitação.” 

Art. 5º. - O artigo 46 da Lei Municipal n.º 2.109/2009 passa ater a seguinte redação: 

 “Art. 46. O direito à percepção de cada cota individual cessará ou acarretará perda 

da qualidade de beneficiário: 

  I - o seu falecimento; 

  II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão 

ao cônjuge; 

  III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, o afastamento 

da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em 

se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “a” e 

“b” do inciso VII;   

  IV - o implemento da idade de 24 (vinte e quatro) anos, pelo filho ou irmão, desde 

que comprovada matrícula em rede de ensino técnico ou superior, através de declarações escolares 

das respectivas unidades de ensino devidamente atualizadas a cada semestre do curso;  

  V- a acumulação de pensão na forma do art. 47 desta lei. 

  VI - a renúncia expressa; e  

  VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art. 43: 

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor 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 servidor;  
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b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do 

pensionista na data de óbito do servidor, 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. 

§1
o
 . A critério da administração, 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.   

§2
o
 . Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos 

previstos na alínea “b” do inciso VII, ambos deste artigo, se o óbito do servidor 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. 

§3
o
 . O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao 

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

contribuições mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput. 

§4º. Pro morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para 

os cobeneficiários.” 

Art. 6º. - O artigo 47 da Lei Municipal n.º 2.109/2009 passa ater a seguinte redação: 

 “Art. 47. Ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa, é vedada a percepção 

cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais 

de 2 (duas) pensões.” 

Art. 7º. - O artigo 48 da Lei Municipal n.º 2.109/2009 passa ater a seguinte redação: 
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“Art. 48. A condição legal de dependentes para fins desta Lei é aquela verificada na 

data do óbito do segurado, observada os critérios de comprovação de dependência econômica.” 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Cambuí, aos 03 dias do mês de dezembro de 2018. 

 

 

TALES TADEU TAVARES 

Prefeito Municipal 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

 

 

 Trata-se de Projeto de Lei que visa alterar os artigos da seção de Pensão por Morte contida 

na Lei 2.109/2009, no qual houve mudanças nas regras para concessão e manutenção deste 

benefício pelo Governo Federal através da Lei 13.135/2015. 

 

 A Lei 13.135/2015 alterou os dispositivos na legislação federal e a edição de lei local tem 

fundamento no art. 24, XII e §2º e no art. 30, I e II da Constituição Federal, bem como no art. 61, 

§1º, II, “c” da mesma carta, aplicável a todos os entes federativos em razão do princípio da simetria. 

 

 A necessidade desse projeto pretende impedir a concessão de benefícios em situações que 

não guardam conformidade com os objetivos da previdência social, também será favorável à busca 

do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, princípio instituído no art. 1º da lei 9.717/1998, no art. 

69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no caput do art. 40 da Constituição Federal. 

 

 Assim, as medidas que são adotadas pelos entes federativos por meio de lei, irão aperfeiçoar 

os RPPS, pela adequação das atuais regras de acesso ao benefício de pensão por morte, de forma a 

se alcançar maior justiça social e melhoria dos resultados fiscais, além de proporcionar maior 

equidade social entre os regimes, as medidas irão contribuir par a redução do desequilíbrio 

financeiro e atuarial e, por conseqüência, da necessidade de financiamento dos RPPS. 

 

 A efetivação desse equilíbrio caracteriza uma política pública e exige ser considerada como 

tal, pois caracteriza uma tarefa assumida pelo Estado de garantir um direito social específico, qual 

seja a previdência social, aos servidores públicos de forma justa e com o emprego de recursos que 

sua manutenção não venha se constituir em ônus excessivo. 

 

 Para tanto, certos da atenção por esta Ilustre Câmara e por seus Nobres Edis, enviamos o 

projeto de Lei, esperando a sua pronta aprovação. 

 

 

 

 

 

TALES TADEU TAVARES 

Prefeito Municipal 

 

 


