
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
PERNAMBUCO 

 
 

Lei nº 1.949/2004 
 
 
 

 Modifica o Regime Próprio de Previdência Social de 
Goiana e dá outras providências. 

 
 
 
    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANA, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 72, IV, da Lei Orgânica do Município, 
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - A Lei nº 1.922/2003, de 20 de fevereiro de 2003, que instituiu o Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Goiana – PE, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
 
 

“Art. 8º -......................................................................................................... 
 
 
        §4º - O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do 
segurado mediante apresentação de termo de tutela. 
 
        §5º - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 
casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada. 
 
        §6º - Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados 
judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto 
não se separarem.” 
 
“Art. 9º - ....................................................................................................... 
 
         III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 18 
(dezoito) anos de idade, salvo se inválido ou pela emancipação, ainda que 
inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de 
grau científico em cursos de ensino superior; e” 
 
“Art. 12 - Fica criado, no âmbito da Administração Indireta, o Instituto de 
Previdência Social do Município de Goiana – Goianaprevi, de acordo com o 
Art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para garantir o plano de 
benefício do RPPS, observados os critérios estabelecidos nesta Lei. 
 
        §1º - A gerência do Goianaprevi será composta de 01 (um) Gerente de 
Previdência, 01 (um) Assistente Administrativo e 01 (um) Assistente 
Financeiro. 
 



        §2º - Os membros da Gerência do Goianaprevi serão nomeados pelo 
Prefeito com a devida aprovação do Conselho Municipal Previdenciário - CMP, 
para um mandato de 04 (quatro) anos. 
 
       §3º - A remuneração do Gerente de Previdência será equivalente a de um 
Secretário Municipal. 
 
       §4º - A remuneração dos Assistentes Administrativo e Financeiro será 
equivalente a de um Diretor de Departamento.” 
 
“Art. 13 - ....................................................................................................... 
 
         VI - Contribuições sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS que 
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 
 
         VII - Demais dotações previstas no orçamento municipal. 
 
          §1º - Constituem também fonte do plano de custeio do RPPS as 
contribuições previdenciárias nos incisos I e II incidentes sobre o abono anual, 
salário-maternidade, auxílio-doença e os valores pagos ao segurado pelo seu 
vínculo funcional com o Município, em razão de decisão judicial ou 
administrativa. 
 
         § 2º - .................................................................................................. 
 
         §3º - O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo 
anterior será de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração e subsídios 
pagos aos servidores segurados do RPPS no ano anterior. 
 
         §4º - Os recursos do Goianaprevi serão depositados em conta distinta da 
conta do Tesouro Municipal.”  
 
 Art. 14 - As contribuições previdenciárias do Município e do Segurado, de que 
tratam os incisos I e II do Art. 13 serão estabelecidas em Lei, considerando o 
percentual mínimo de 11% (onze por cento), incidentes sobre a totalidade da 
remuneração de contribuição, tanto para o Município quanto para o segurado, 
podendo a contribuição do Município, dependendo do cálculo atuarial, ser até 
02 (duas) vezes maior que a do segurado. 
 
        §1º - Entende-se como remuneração de contribuição, o valor constituído 
pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter 
individual, ou demais vantagens de qualquer natureza percebidas pelo 
segurado, exceto: 
 
        a) salário-familia; 

 
        b) diárias para viagem, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por 
cento) da remuneração mensal do segurado; 
 
        c) ajuda de custo; 
 
        d) indenização de transporte; 
        e) auxílio-alimentação; 



 
        f) auxílio pré-escolar; e 
 
        g) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.” 
 
 
“Art. 22 - ....................................................................................................... 
 
         I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo; 
 
         II - 02 (dois) representantes do Poder Legislativo; 
 
         III - 02 (dois) representantes da Autarquia Municipal do Ensino Superior 
de Goiana; e 
 
         IV – 02 (dois) representantes dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 
         §1º - Cada membro terá 01 (um) suplente e serão nomeados pelo 
Prefeito para um mandato de 02 (dois) anos, admitida uma única recondução. 
 
 
         § 2º - .................................................................................................... 
 
         §3º - Os membros do CMP não serão destituíveis ad nutum, somente 
podendo ser afastados de suas funções depois de julgados em processo 
administrativo, culpados por falta grave ou inflação punível com demissão, ou 
em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada em 02 (duas) 
reuniões consecutivas ou em 03 (três) intercaladas no mesmo ano.” 
 
Art. 23 - O CMP reunir-se-á, ordinariamente, em sessões bimestrais e, 
extraordinariamente, quando convocado por, pelo menos, 03 (três) de seus 
membros, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias;” 
 
Art. 26 - ........................................................................................................ 
 
       XVI - deliberar e eleger os Membros, o Presidente e o Secretário do 
Conselho Municipal de Previdência; 
 
       XVII - deliberar sobre o regimento interno do Conselho Municipal de 
Previdência. 
 
“Art. 35 - Os proventos de qualquer das aposentadorias referidas nesta Lei 
serão calculados com base nos subsídios ou na remuneração do cargo efetivo 
em que se dará a aposentadoria, limitados ao valor máximo estabelecido para 
os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.” 
 
“Art. 40 - ...................................................................................................... 
 
        §4º - O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por 
incapacidade.” 
 
“Art. 41 - À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança, é devido salário-maternidade pelos seguintes períodos: 
 
        I - 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 01 (um) ano de idade; 



 
        II - 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 01 (um) e 04 (quatro) anos 
de idade; e 
 
        III - 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de 
idade.” 
 
“Art. 42 - Será devido o salário-família, mensalmente, ao segurado que tenha 
remuneração ou subsídio igual ou inferior a R$ 468,47 (quatrocentos e 
sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), na proporção do número de 
filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até 14 (quatorze) anos ou 
inválidos. 
 
            Parágrafo único - O valor limite referido no caput deste artigo será 
corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social.” 
 
“Art. 48 - O valor da pensão por morte será de até 70 (setenta por cento) do 
valor dos proventos do servidor falecido ou do valor dos proventos a que teria 
direito o servidor em atividade na data de seu falecimento.” 
 
“Art. 50 - ....................................................................................................... 
 
         II - para o pensionista menor de idade, ao completar 18 (dezoito) anos, 
salvo, se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste 
caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso 
de ensino superior. 
 
“Art. 55 - O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal concedida 
aos dependentes do servidor segurado recolhido à prisão que tenha 
remuneração ou subsídio igual ou inferior a R$ 468,47 (quatrocentos e 
sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e que não perceber 
remuneração dos cofres públicos. 
 
...................................................................................................................... 
 
          §8º - O valor limite referido no caput deste artigo será corrigido pelos 
mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social.” 
 
 
“Art. 61 - Os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
ou subsídio dos segurados em atividade, sendo também estendidos aos 
segurados aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos segurados em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão. 
 
          Parágrafo único - Para efeitos deste artigo, sob pena de 
responsabilidade, qualquer modificação na remuneração e nos subsídios dos 
segurados em atividade, bem como nos planos de carreiras respectivos, para 
sua eficácia, deverá ser precedida de estudo atuarial para a necessária 
compatibilização das modificações com os respectivos planos de custeio.” 
 



“Art. 62 - REVOGADO” 
 
“Art. 70 - ....................................................................................................... 
 
        §3º - O servidor de que trata este artigo que optar por antecipar sua 
aposentadoria na forma do caput, terá seus proventos de inatividade reduzidos 
em 5% (cinco por cento) para cada ano antecipado, em relação aos limites de 
idade estabelecidos pelo Art. 40, §1º, III, “a”, da Constituição Federal, 
observando o disposto no §5º do seu Art. 40. 
 
        §4º - Na aplicação do disposto no §1º, o segurado professor, de qualquer 
nível de ensino, que, até 16 de dezembro de 1998, tiver ingressado, por 
concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo efetivo de 
magistério e que optar por se aposentar terá o tempo de serviço exercido até 
essa data contando com acréscimo de 7% (dezessete por cento), se homem, e 
de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que venha a se aposentar 
exclusivamente com o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, 
observado o disposto no §2º.” 
 
“Art.71 - O segurado que, após completar as exigências para aposentadoria 
estabelecida no §1º do Art. 70, permanecer em atividade, fará jus a um abono 
de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até 
completar a exigência para aposentadoria prevista no Art. 29.” 
 
“Art. 73 - O segurado que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os 
requisitos para obtenção de aposentadoria integral, com base nos critérios da 
legislação então vigente, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a 
um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória 
contidas na Constituição Federal.” 
 
“Art. 76 - REVOGADO” 
 
“Art. 77 - REVOGADO” 
 

 
Art. 2º - O Município será ressarcido, mediante encontro de contas, das despesas previdenciárias 
com inativos e pensionistas realizadas a partir de 20/02/2003. 
 
            Parágrafo único - Após o ressarcimento de que trata o caput deste artigo será feita uma 
nova avaliação atuarial para que seja definida a alíquota de contribuição dos entes estatais do 
Município para o Goianaprevi. 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito do Município de Goiana, em 19 de agosto de 2004. 
 
EDVAL FÉLIX SOARES 
Prefeito 


