
 
 

 

  
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, S/N, CENTRO 

CNPJ N°. 06.116.461/0001-00 
 

MENSAGEM Nº 01, de 28 de abril de 2022. 
 

Senhores Membros da Câmara Municipal de Anapurus-MA,  

 

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar a inclusa Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica nº 01/2022, que “Estabelece idade mínima para a aposentadoria voluntária, em 

observância ao disposto no inciso III do art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 103/2019, e dá outras providências.”, com o seguinte pronunciamento.  

A Emenda Constitucional nº. 103/2019 que reformulou o sistema de previdência social e 

estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, conferiu ao município a obrigação 

implementar na legislação local, as alterações necessárias para se adaptar ao novo regramento da 

reforma da previdência, desta forma, o Art. 40, § 1º, inciso III da Constituição da República 

Federativa do Brasil, que compete à Lei Orgânica do Município dispor sobre as idades mínimas 

para aposentadoria voluntária dos servidores efetivos submetidos ao Regime Próprio de 

Previdência Social, cujo órgão gestor, no caso do Município de Anapurus-MA, é o Instituto de 

Previdência de Anapurus-IPA.  

Esclarece-se que a reforma da legislação municipal é uma obrigação do município, imposta 

pela própria Constituição Federal, sendo que o município, com a presente proposta, incorpora as 

disposições constitucionais, regularizando o texto da Lei Orgânica.  

Neste passo, adota-se, resumidamente, o critério de idade mínima para a aposentadoria 

voluntária, que passa a ser de sessenta e cinco (65) anos de idade, se homem, e de sessenta e dois 

(62) anos de idade, se mulher, reservando à Lei Complementar estabelecer o tempo de contribuição 

e os demais requisitos.  

Ainda o texto proposto prevê que os ocupantes dos cargos efetivos de professor, terão as 

suas respectivas idades para aposentadoria voluntária reduzidas em cinco (05) anos, passando a 

ser de idade mínima de cinquenta e sete (57) anos de idade, se mulher, e de sessenta (60) anos de 

idade, se homem, e os demais requisitos serão fixados em Lei Complementar municipal 

estabelecendo o tempo de contribuição e os demais requisitos. 
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Na presente propositura o município seguiu as idades fixadas para os servidores da união, 

mantendo-se a necessária igualdade entre os servidores públicos, e considerando que ainda há a 

expectativa de sobrevida dos idosos, apontada como uma das causas da alteração previdenciária 

advinda pela Emenda Constitucional nº. 103/2019, garantindo assim, o equilíbrio financeiro futuro 

do Instituto de Previdência do município.  

Por meio da aprovação dessa Emenda, visa unificar e reorganizar o Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores do Município de Anapurus, que posteriormente passará a prever 

em Lei Complementar a ser encaminhada a esta casa, as regras transitórias e assegurando a 

concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, aos servidores públicos que tenham cumprido os 

requisitos para a sua obtenção, com base nos critérios da legislação então vigente, ou seja, não 

haverá nenhum prejuízo aos servidores que já possuam direito adquirido, prevendo, o presente 

projeto, expressamente, que até que se aprove a lei complementar que regule as regras de transição, 

continua-se a aplicar as regras vigentes antes da Emenda Constitucional n. 103/2020.  

Finalmente, é importante destacar que o descumprimento da obrigação constitucional tem 

como consequência a não emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), 

impedindo o município, por exemplo, de receber recursos federais, dentre outras consequências de 

ordem legal e fiscal.  

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores 

Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação, 

pelo que requeiro que sua apreciação se dê em regime de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. 

Aproveito a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS, ESTADO DO MARANHÃO, 
EM 28 DE ABRIL DE 2022. 

 
____________________________________________ 

Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles 
Prefeita Municipal 



 
 

 

  
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, S/N, CENTRO 

CNPJ N°. 06.116.461/0001-00 
 

 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01 de 28 de abril de 2022. 

 

Estabelece idade mínima para a aposentadoria 
voluntária, em observância ao disposto no inciso III do 
art. 40 da Constituição Federal, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e dá outras 
providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS, no uso de suas atribuições legais, 
submete à Câmara Municipal, para apreciação e posterior votação, o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º. A idade mínima para aposentadoria voluntária dos servidores vinculados ao 
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Anapurus/MA que ingressem no 
serviço público a partir da publicação dessa lei será: 

I – se professor(a), aos 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher e 60 (sessenta) anos 
de idade, se homem; 

II – se exercer atividades com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde ou associação destes agentes, aos 60 (sessenta) anos de idade para 
homem e mulher; 

III – se portador de deficiência, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher e 60 
(sessenta) anos de idade, se homem; 

IV – se não se enquadrar a nenhuma das categorias anteriores, aos 62 (sessenta e dois) anos 
de idade, se mulher e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem. 

Art. 2º. A idade mínima para aposentadoria voluntária dos servidores vinculados ao 
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Anapurus/MA que ingressaram no 
serviço público  até a publicação desta lei será: 

I – se professor(a), aos 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher e 55 (cinquenta e 
cinco) anos de idade, se homem;  
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II – se portador de deficiência, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher e 60 
(sessenta) anos de idade, se homem; 

 
III – se não se enquadrar a nenhuma das categorias anteriores, aos 56 (cinquenta e seis) 

anos de idade, se mulher e 60 (sessenta) anos de idade, se homem. 
 
Parágrafo único. O servidor que exercer atividades com efetiva exposição a agentes 

nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação destes agentes, que 
ingressou no serviço público até a publicação dessa lei está sujeito apenas ao cumprimento de 
requisitos de tempo de contribuição a serem regulamentados em Lei Complementar. 

 

Art. 3º. O tempo mínimo de contribuição e demais requisitos para a concessão da 
aposentadoria voluntária serão estabelecidos em Lei Complementar. 

Art. 4º. Esta emenda a Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS, ESTADO DO MARANHÃO, 
EM 28 DE ABRIL DE 2022. 

 
 

____________________________________________ 
Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles 

Prefeita Municipal 


