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  LEI Nº 263/2021                   Cocal de Telha-PI, 22 de setembro de 2021.  

 

“Dispõe sobre alterações na Lei Municipal de nº 98/2005, de 01 

de novembro de 2005, e dá outras providências”. 

 

   A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, Estado do Piauí, no uso 

de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e   sanciona a seguinte Lei: 

 

   Art. 1° - O Título VII da Lei Municipal de nº 98/2005, passa a vigorá com a 

seguinte redação: 

 

TITULO VII 

DA SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DA PENSÃO 

   Art. 170 - Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão 

mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do 

óbito, observadas as normas definidas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. 

 

   Parágrafo Único - O valor da pensão definida no caput deste artigo será 

definido pelo regramento do INSS. 

 

   Art. 171 - as pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e 

temporárias. 

   §1° - A pensão vitalícia é composta de cota ou cota permanentes, que somente 

se extinguem e revertem com a morte de seus beneficiários.  

   §2° - A pensão temporária é composta de quota ou cota que podem se extinguir 

ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário. 
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   Art. 172 – Os beneficiários das pensões Vitalícias e Temporárias deverão 

atender aos requisitos definidas pela entidade do Regime Geral de Previdência Social vigente 

em todo o território nacional. 

    

   Art. 173 - A pensão será concedida em estrita consonância com as regras 

legais definidas pelo órgão previdenciário nacional, qual seja, o INSS. 

 

   Art. 174 - A pensão poderá ser requerida atendendo a todos os requisitos 

definidos pelo INSS. 

 

   Art. 175 - Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime 

doloso de que tenha resultado a morte do Servidor. 

 

   Art. 176 - Será concedida pensão provisória por morte presumida do Servidor, 

quando decifrada a ausência pela autoridade judiciária competente. 

 

   Art. 177 - A perda da qualidade de beneficiário obedecerá integralmente as 

regras definidas na legislação previdenciária aplicadas pelo INSS. 

 

   Art. 178 - Por morte ou perda da qualidade de beneficiário a respectiva quota 

obedecerá as regras definidas pela Autarquia Federal, o INSS. 

 

   Art. 179 - As pensões ficaram a cargo do órgão previdenciário nacional, INSS, 

observada a legislação específica.  

 

   Art. 180 - Ressalvados o direito de opção, é vedado à percepção cumulativa de 

mais de duas pensões, nos termos da legislação federal. 

CAPÍTULO II 

DA APOSENTADORIA 

 

   Art. 181 - O Servidor Público será aposentado: 

 

   I - Por invalidez permanente com todo o regramento definido pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS; 
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   II - Compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, com proventos 

definidos pelo INSS; 

   III - Voluntariamente:  

   a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem e aos 30 (trinta) anos, se 

mulher, com proventos integrais; 

   b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício de magistério, se homem e 25 (vinte 

e cinco), se mulher, com proventos integrais; 

   c) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 62 (sessenta e dois) 

anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 

 

   Art. 182 - A aposentadoria compulsória será automática, com todas as regras 

definidas pelo INSS. 

 

   Art. 183 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data 

da publicação definida pelo INSS. 

 

   Art. 184 - O provento da aposentadoria será calculado observado o regramento 

da legislação aplicada pelo Regime Geral de Previdência Social, aplicada pelo INSS. 

 

   Art. 185 – A incorporação de qualquer vantagem recebida a partir do exercício 

de função de chefia, assessoramento, assistência, cargo em comissão ou função gratificada no 

serviço público municipal, dependerá de atendimento aos requisitos definidos pelo INSS.   

 

   Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita de Cocal de Telha-PI, 22 de Setembro de 2021. 

 

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO 

                                     Prefeita Municipal 

 

Numerada e publicada a presente Lei aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e vinte e um (2021). 

 

 

RODRIGO ANTONIO BONA IBIAPINA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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