
LEI MUNICIPAL N° 001/03, DE 14 DE MARÇO DE 2003.

INTRODUZ MODIFICAÇÕES NO LIVRO IV – DA PREVIDÊNCIA, DA 
LEI MUNICIPAL N° 003/99 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, 
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 037/02 DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 2002; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - O Artigo 306  passa a ter  a seguinte redação: 
“ART. 306- São contribuintes do IPMC, desde que não contribuam para órgão de Previdência 

Estadual ou  Federal:
I – todos os servidores efetivos do Município de Castanhal, inclusive os autárquicos;
II – quaisquer das pessoas referidas no inciso anterior que, afastados definitivamente dos 

respectivos cargos ou funções, manifestem expressamente, por escrito, o propósito de continuarem a 
contribuir para o Instituto.

III – o servidor público ocupante de cargo em comissão, com vinculo efetivo com a União, ou 
Estado, Autarquias, inclusive em Regime Especial e Fundações Públicas Federais e Estaduais.”

Art. 2° - O § 1° do artigo 307 passa a ter a seguinte redação:
“§ 1º - Do associado contribuinte: a esposa ou companheira estável (aquela que permaneça na 

companhia do segurado por mais de cinco anos); o marido inválido; o filho(a) de qualquer condição e o 
enteado(a), enquanto solteiros e menores de 18 (dezoito) anos ou, quando inválidos”.

Art. 3° - O Caput do Artigo 316 passa a ter a seguinte redação:
“ART. 316 – Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com 

base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da 
lei,corresponderão a totalidade da remuneração.”

Art. 4° - O Caput do Artigo 317 passa a ter seguinte  redação: 
“ ART. 317 – O auxílio doença será devido aos segurados que ficar incapacitado para o exercício 

das funções de seu cargo, por prazo superior a 15(quinze) dias.”
 Art. 5° - O Artigo 325 passa a ter seguinte  redação: 
“ ART.  325 – O Salário Família será devido ao segurado  de baixa renda, exceto aos inativos 

(aposentados e pensionistas), na proporção do respectivo número de  filhos até 14 (quatorze) anos ou 
inválido de qualquer idade, no valor previsto na legislação federal.”

Art. 6° - O Artigo 329 passa a ter seguinte  redação: 
“ ART. 329 - O IPMC garantirá aos dependentes do segurado, aposentado ou não, que falecer, 

uma pensão de valor correspondente ao do provento do servidor inativo ou ao valor do provento a 
que teria direito o servidor em atividade, levando-se em conta a base de cálculo das contribuições  
previstas nesta lei.”

Art. 7° - O  Artigo 341 passa a ter seguinte redação: 
“ART.  341- Aos beneficiários  do segurado de baixa renda,  detento ou recluso,  será prestado 

auxílio reclusão,na forma deste Livro IV e do Regulamento do IPMC.
§  1°  - O  processo  do  auxílio-reclusão  será  instruído  com  certidão  do  despacho  da  prisão 

preventiva ou sentença condenatória.
§ 2° - O pagamento do auxílio-reclusão será efetuado aos dependentes do segurado.”
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 

partir do dia 1° de janeiro de 2003.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, EM EXERCÍCIO, aos 14 dias do mês de 
março de 2003.

LUIS CLÁUDIO D’AGUIAR GUIMARÃES
Prefeito em Exercício

REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.

JUCIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
Secretário de Administração
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