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PROJETO DE LEI Nº 074/2022 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Abono 

Permanência aos servidores ocupantes de cargos de 

provimento efetivo do Município de Dois Vizinhos, Estado do 

Paraná, com base na Emenda Constitucional 41/2003, e dá 

outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Luis Carlos 

Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,  

 

LEI:   

 

Art. 1º Aos servidores que tenham cumprido todos os requisitos 

para aposentadoria, que optarem por continuar em efetivo exercício, é assegurada a concessão do abono 

de permanência, em valor correspondente à sua contribuição previdenciária, até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal ou até que o servidor 

permaneça em exercício. 

 

Parágrafo Único. O abono de permanência deverá ser requerido 

pelo servidor, e passará a ser devido a partir da data do protocolo junto ao município. 

 

Art. 2º Com o abono de permanência, o servidor continuará 

contribuindo para o RGPS – Regime Geral da Previdência Social, o qual está vinculado, e ficará a cargo 

dos cofres públicos, pagar o bônus aos servidores no mesmo valor da contribuição. 

 

Parágrafo Único. Os requisitos para o servidor público ter direito 

a concessão do abono de permanência, são: 

 

I- Apresentar Carta de Concessão da aposentadoria emitida 

pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS juntamente com o comprovante da desistência do 

benefício; 

II- Permanecer em atividade; 

III- Completar as exigências para a Aposentadoria 

Voluntária, de acordo com a legislação vigente; 

IV- Contar com o tempo igual ou superior a 5 (cinco) anos 

de serviços prestados ao Município. 

 

Art. 3º Revoga-se o artigo 53 da lei 1416/2008. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos oito 

dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano 

de emancipação. 

 

 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A71ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A71ii
https://cmpprev.com.br/blog/faq/o-que-e-aposentadoria-voluntaria-integral-com-paridade/
https://cmpprev.com.br/blog/faq/o-que-e-aposentadoria-voluntaria-integral-com-paridade/
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J U S T I F I C A T I V A   

 

PROJETO DE LEI Nº 074/2022  

 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores:  

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação e votação 

por parte do Plenário dessa Casa Legislativa, tem como objetivo, autorizar o Executivo Municipal a 

proceder a instituição do Abono Permanência aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo 

do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, com base na Emenda Constitucional 41/2003. 

O encaminhamento do presente Projeto, justifica-se em razão das 

disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, a qual, trouxe entre suas inovações, a criação do 

abono de permanência para os servidores públicos que tendo cumprido os requisitos para a sua 

aposentadoria, permanecem vinculados ao serviço público, retardando a efetivação deste direito. 

Insta salientar que a municipalidade sofreu passivo judicial acerca 

da necessidade de pagamento do abono permanência, tendo sido reconhecido pelo Poder Judiciário o 

direito de uma servidora pública junto aos autos nº 0001416-70.2022.8.160079.  

Nesta senda, considerando a determinação judicial quanto 

implementação e o pagamento dos valores de abono permanência em caráter retroativo a essa servidora, 

bem como, tendo em vista que atualmente há mais 58 (cinquenta e oito) servidores nos quadros municipais 

que se encontram nessa condição e que por ventura, poderão vir a recorrer judicialmente caso não se 

regulamente esse direito, se mostra necessária a presente proposta de regulamentação.  

Ademais, ressalta-se que os percentuais da folha de pagamento do 

município estão abaixo dos limites impostos pela LRF – Lei de responsabilidade Fiscal, bem como, 

conforme pode ser observado no documento anexo, a estimativa de impacto financeiro oriunda do 

pagamento do suposto abono permanência aos servidores com o respectivo direito, traz que o valor do 

montante geral será de pequena significância nos percentuais da folha de pagamento, e ainda, vale destacar 

que a grande maioria dos servidores que serão beneficiados, estão encaminhando novamente o processo 

de aposentadoria para aposentar-se, o que ocasionará a redução gradativa do número atual de servidores 

beneficiados pelo referido abono.  

Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de Lei à 

apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na expectativa de que, após regular 

tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na devida forma regimental. 

 

Dois Vizinhos, 8 de julho de 2022. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito 

 


