
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 1.813 DE 07 DE ABRIL DE 2014

Dispoe sobre o Regime Proprio de Previ -
dencia dos Militares do Estado do
Amapa - RPPM, de que trata o art. 42,
§ 1° , c/c o art. 142, § 3° , inciso X,

da Constituigao Federal , e da outras
providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual , sanciono a
seguinte Lei:

TTTULO I
DAS FINALIDADES, DEFINIfOES E PRINCIPIOS DO REGIME PROPRIO DE

PREVIDENCIA DOS MILITARES DO ESTADO DO AMAPA

CAPITULO I
DA FINALIDADE

Art. 1° Esta Lei define os criterios, a natureza, as caracteristicas,
os procedimentos e requisitos para a concessao, manutengao, pagamento e
custeio dos beneficios previdenciarios conferidos aos militares estaduais e
respectivos dependentes, vinculados ao Regime Proprio de Previdencia dos
Militares - RPPM, conforme disposto no art. 42, § 1°, c/c o art. 142, § 3°, inciso
X, da Constituigao Federal.

Art. 2° A previdencia dos militares estaduais, que abrange o
Regime Proprio de Previdencia dos Militares - RPPM, tern carater contributivo e
solidario, mediante contribuigao do Estado e dos militares, ativos e inativos, e
pensionistas, observados criterios que preservem o equilibrio financeiro e
atuarial e o disposto nesta Lei.

CAPITULO n
DAS DEFINIfOES

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - militar estadual ou segurado: os integrantes da Policia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar, que em razao de sua destinagao constitucional
constituem uma categoria especial de agentes estatais, conforme conjunto de
atribuigoes, deveres e responsabilidades especificos definidos em Lei Estadual;
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II - carreira militar: e a sucessao de postos e graduates estru-
turados em niveis e graus segundo sua natureza, complexidade e grau de res-
ponsabilidade, caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada
as finalidades precipuas denominada atividade militar;

III - tempo de efetivo servigo: e o espago de tempo computado, dia
a dia, entre a data de inclusao e a data do desligamento do servigo ativo, mesmo
que tal espago de tempo seja parcelado, conforme disciplinado no Estatuto dos
Militares do Estado do Amapa;

IV - tempo de contribuigao: e o espago de tempo computado de
data a data, desde o inicio do exercicio de cargo efetivo ate a data do
requerimento de aposentadoria ou do desligamento, conforme o caso, descon-
tados os periodos legalmente estabelecidos como de interrupgao de exercicio e
de desligamento da atividade;

V - remuneragao do militar efetivo: o valor constituido por seus
subsidios ou vencimentos, estes acrescidos dos adicionais de carater individual,
das vantagens pecuniarias permanentes do cargo, gratificagoes e vantagens
pessoais permanentes, todos estabelecidos em Lei Estadual;

VI - base de contribuigao: o subsidio ou parcela de natureza
remuneratoria do militar da ativa, ou a parcela dos proventos de reserva
remunerada, reforma ou das pensoes que servirao como referenda para a
incidencia da aliquota de contribuigao previdenciaria da parte do segurado ou
beneficiario para o piano de custeio;

VII - equilibrio financeiro: a garantia de equivalencia entre as
receitas auferidas e as obrigagoes do RPPM em cada exercido financeiro;

VIII - equilibrio atuarial: a garantia de equivalencia, a valor
presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigagoes projetadas,
apuradas atuarialmente, a longo prazo;

IX - taxa de administragao: o valor estabelecido em lei estadual,
para custear as despesas correntes e de capital necessarias a organizagao e ao
funcionamento do Gestor do RPPM;

X - piano de beneficio: o conjunto de regras definidoras dos
benefidos de natureza previdenciaria atribuidos ao segurado e dependente;

XI - piano de custeio: o conjunto de regras relativas as fontes de
receita do RPPM necessarias e suficientes para o custeio do piano de benefidos,
de acordo com o regime financeiro e o metodo de financiamento adotado;

XII - carater contributivo: a previsao expressa em lei das aliquotas
de contribuigao do Estado e dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas;

XIII - carater solidario: a obrigagao solidaria entre o Estado e os
segurados, ativos e inativos, e os pensionistas, no custeio dos benefidos
previdenciarios presentes e futuros;

XIV - contribuigao patronal: a contribuigao do Estado para o
custeio do piano de beneficio, que tern aliquota defmida nesta Lei, incidente
sobre a base de contribuigao;

XV - acidente em servigo: o evento ocorrido no exercicio do cargo e
que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuigoes deste, provocando
lesao corporal ou transtomo mental que impliquem a perda temporaria ou
permanente da capacidade laboral, conforme disciplinado no Estatuto dos
Militares do Estado e Legislagao Militar especifica;

XVI - beneficiario: o segurado ou seu dependente, em gozo de
beneficio especificado nesta Lei;
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XVII - dependencia economica: situagao em que determinada
pessoa vive as expensas do segurado, em razao da inexistencia ou da insufici-
encia de recursos para o sustento proprio, observado o disposto nesta Lei;

XVIII - dependente: pessoa que preenche todos os requisites desta
Lei para fazer jus a pensao por morte, pensao por desaparecimento e pensao
por detengao ou prisao;

XIX - molestia profissional: a doenga decorrente das condigoes
proprias do trabalho ou do seu meio restrito, expressamente caracterizada
como tal pela Junta Medica da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar,
conforme disciplinado no Estatuto dos Militares do Estado e Legislagao Militar
especifica;

XX - pensao por morte: o beneficio previdenciario pago aos
dependentes em virtude da morte do segurado;

XXI - pensionista: o dependente do segurado em gozo do beneficio
de pensao por morte, pensao por desaparecimento e pensao por detengao ou
prisao;

XXII - divida previdenciaria: o valor decorrente de contribuigoes
previdenciarias legalmente instituidas e nao repassadas ao Gestor do RPPM;

XXIII - recursos previdenciarios: as contribuigoes e quaisquer
valores, bens, direitos e ativos vinculados ao RPPM e seus rendimentos;

regime de repartigao simples: as contribuigoes
previdenciarias arrecadadas em cada competencia, destinadas ao custeio dos
beneficios previdenciarios em gozo na mesma competencia;

unidade gestora: entidade integrante da estrutura
administrativa do Estado, definida em lei, que tern por finalidade a
administragao, o gerenciamento e a operacionalizagao do RPPM, incluindo a
arrecadagao e gestao de recursos e fundos previdenciarios, concessao, manu-
tengao e o pagamento dos beneficios previdenciarios;

XXVI - contribuigoes ordinarias: montante de recursos devidos
pelo Estado e pelos segurados e beneficiarios do Regime Proprio de Previdencia
Social para o custeio do respectivo piano de beneficios, resultante da aplicagao
dos percentuais de contribuigao ordinaria sobre a respectiva parcela de
contribuigao;

XXIV

XXV

XXVII - folha liquida de beneficios: total da despesa previdenciaria,
deduzidas as contribuigoes dos segurados;

XXVIII - hipoteses atuariais: conjunto de parametros tecnicos
adotados para a elaboragao da avaliagao atuarial necessaria a quantificagao das
reservas tecnicas e elaboragao do piano de custeio do Regime Proprio de
Previdencia dos Militares;

XXIX - aliquota de contribuigao ordinaria: expressao percentual
calculada atuarialmente considerada necessaria e suficiente ao custeio
ordinario do piano de beneficios mediante a sua incidencia sobre a
remuneragao de contribuigao;

XXX - recursos garantidores: conjunto de bens e direitos integra-
lizados ou por amortizar ao RPPM para o pagamento de suas obrigagoes
previdenciarias.

CAPITULO m
DOS PRINCIPIOS

Art. 4° O piano de custeio do regime de previdencia de que trata
esta Lei sera estabelecido com observancia do equilibrio atuarial com o piano de
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beneficio, de acordo com a analise tecnica realizada, de forma obrigatoria,
anualmente.

Art. 5° Os recursos garantidores para o custeio do piano de
beneficios tem a natureza de direito coletivo dos segurados e pensionistas.

/Art. 6° O gozo individual de beneficio fica condicionado ao
implemento de condigao suspensiva correspondente a satisfagao dos requisitos
necessarios a sua percepgao, estabelecidos nesta Lei.

/Art. 7° A perda, voluntaria ou normativa, da qualidade de
segurado do RPPM nao da direito a restituigao das parcelas correspondentes as
contribuigoes previdenciarias vertidas para o custeio do piano de beneficios.

Art. 8° Os proventos da inatividade dos militares estaduais nao
serao inferiores aos vencimentos percebidos nos mesmos postos e graduagoes
da ativa, observado as regras de transference para a reserva remunerada.

Art. 9° Os proventos da inatividade serao revistos, na mesma
proporgao e na mesma data, sempre que se modificar a remuneragao dos
militares estaduais em atividade, sendo tambem estendidos aos inativos
quaisquer beneficios ou vantagens posteriores concedidas aos militares
estaduais em atividade, inclusive quando decorrentes de transformagao ou
reclassificagao de cargos em que se deu a inatividade, na forma da Lei.

Art. 10. E vedado alterar o equilibrio atuarial do regime de que
trata esta Lei, mediante:

I - a criagao ou assungao de beneficio diverso do previsto nesta
Lei;

II - a alteragao do regime de pagamento de recursos garantidores
por amortizar e das contribuigoes ordinarias financeiramente exigiveis para o
custeio do piano de beneficio;

III - a desafetagao, total ou partial, dos recursos garantidores.
Art. 11. A gestao economica e financeira dos recursos previden-

ciarios sera realizada mediante atos e criterios que primem pela maxima
seguranga, rentabilidade, solvencia e liquidez dos recursos, garantindo a
permanente correspondence entre a disponibilidade e exigibilidade dos
regimes.

Art. 12. Sera garantido pleno acesso do segurado e dependente as
informagoes relativas a gestao do retime proprio de previdentia militar
estadual.

Paragrafo unico. O acesso do segurado e dependente as infor-
magoes relativas a gestao do RPPM dar-se-a por atendimento a requerimento e
pela disponibilizagao, inclusive por meio eletronico, dos relatorios contabeis,
financeiros, previdenciarios e dos demais dados pertinentes.

TTTULO II
DOS REGIMES DE ATRIBUIfAO DE BENEFICIOS

CAPITULO I
DOS SEGURADOS E DEPENDENTES

Segao I
da Filiagao
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Art. 13. A filiagao do segurado ao RPPM e obrigatoria e
automatica a partir da data de sua inclusao, matricula em orgao de formagao
militar ou nomeagao para postos ou graduagao das Instituigoes Militares.

§ 1° Quando do ato de posse, o militar estadual preenchera
formulario de filiagao junto ao Gestor do RPPM, com indicagao de seus
dependentes, acompanhado da documentagao disciplinada em ato normativo
proprio.

§ 2° A indicagao de dependentes na forma prevista no § 1°, nao
importa na obrigagao de concessao de pensao sem que sejam satisfeitos os
requisitos que qualificam a dependencia previdenciaria prevista nesta Lei.

§ 3° Na hipotese de acumulagao constitucional de cargos, o militar
estadual tera filiagao individualizada para cada cargo, posto ou graduagao
ocupados.

§ 4° O militar estadual permanece filiado ao RPPM, nas seguintes
situagoes:

I - quando cedidos ou a disposigao, com ou sem onus para o
cessionario, a poder, orgao ou entidade de outro ente federativo;

II - quando licenciados, desde que o tempo de licenciamento seja
considerado como de efetivo exercicio no cargo efetivo;

quando licenciados por interesse particular, mediante
requerimento, nas condigoes previstas em lei;

IV - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercicio de
mandato eletivo, nas condigoes previstas em lei;

III

V - por qualquer outro tipo de afastamento previsto em lei com
direito a remuneragao.

Art. 14. O cancelamento da filiagao do segurado junto ao Gestor
do RPPM dar-se-a:

I - por seu falecimento;
II - por ausencia ou morte presumida, desde que declarada por

sentenga transitada em julgado;
III - por desligamento do militar, conforme dispuser o Estatuto dos

Militares do Estado do Amapa.
Segno II

dos Segurados

Art. 15. Sao segurados obrigatorios do RPPM os militares do
Estado, assim definidos nos termos do art. 42 da Constituigao Federal, em
atividade ou da reserva remunerada, e os reformados.

§ 1° O militar estadual amparado pelo RPPM, nomeado para o
exercicio de cargo em comissao, continua vinculado exclusivamente a esse
regime de previdencia, nao sendo devidas contribuigoes ao Regime Geral de
Previdencia Social sobre a remuneragao correspondente ao cargo comissionado.

§ 2° Quando houver acumulagao de cargo militar com outro cargo
efetivo, nos termos da Constituigao Federal, Constituigao Estadual e Legislagao
Militar, havera o vinculo e o recolhimento ao RPPM, pelo cargo militar e ao
outro Regime Previdenciario pelo cargo efetivo.



f. 06Lei n° 1.813 de 07 de abril de 2014

Segao HI
dos Dependentes do Segurodo

Art. 16. Sao beneficiarios do Regime Proprio de Previdencia dos
Militares, na qualidade de dependentes do segurado, exclusivamente:

I - conjuge;
II - companheiro ou companheira designada ou que comprove

uniao estavel como entidade familiar;
III - pessoa separada judicialmente, divorciada do instituidor ou

ex-convivente, desde que percebam pensao alimenticia;
IV - filhos solteiros ou enteados solteiros ate vinte e um anos de

idade ou, se invalidos, enquanto durar a invalidez;
V - menor sob guarda ou tutela ate vinte e um anos de idade ou,

se invalido, enquanto durar a invalidez;
VI - a mae e o pai que comprovem dependencia economica do

militar;
VII - o irmao orfao, ate vinte e um anos de idade ou, se invalido,

enquanto durar a invalidez, comprovada a dependencia economica do militar.
§ 1° Constituem documentos necessarios a inscrigao de depen-

dente:
I - conjuge e filhos: certidoes de casamento e de nascimento;
II - companheira ou companheiro: documento de identidade,

declaragao por instrumento publico de uniao estavel, certidao de casamento
com averbagao da separagao judicial ou divorcio, quando um dos
companheiros, ou ambos, ja tiver sido casado, ou de obito, se for o caso;

III - enteado: certidao de casamento do segurado e de nascimento
do dependente;

IV - equiparado a filho: documento de outorga de tutela ao
segurado e certidao de nascimento do dependente;

V - pais: certidao de nascimento do segurado e documentos de
identidade de seus progenitores;

VI - irmao: certidao de nascimento.
§ 2° Devera ser apresentada declaragao de nao emancipagao, pelo

segurado, no ato de inscrigao de dependente menor de 21 (vinte e um) anos.
§ 3° Para comprovagao do vinculo e da dependencia economica,

conforme o caso, deverao ser apresentados, no minimo de 03 (tres), os seguintes
documentos:

I - certidao de nascimento de filho havido em comum;

II - certidao de casamento religioso;
III - declaragao do imposto de renda do segurado, em que conste o

interessado como seu dependente;
IV - disposigoes testamentarias;
V - anotagao constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira

de Trabalho e Previdencia Social, feita pelo orgao competente;
VI - declaragao especifica feita perante tabeliao;
VII - prova de mesmo domicilio;
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VIII - prova de encargos domesticos evidentes e existencia de
sociedade ou comunhao nos atos da vida civil;

IX - procuragao ou fianga reciprocamente outorgada;
X - conta bancaria conjunta;
XI - registro em associagao de qualquer natureza, em que conste o

interessado como dependente do segurado;
XII - anotagao constante de ficha ou livro de registro de segurados;
XIII - apolice de seguro da qual conste o segurado como instituidor

do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiaria;
XIV - ficha de tratamento em instituigao de assistencia medica, em

que conste o segurado como responsavel;
XV - escritura de compra e venda de imovel pelo segurado em

nome do dependente;
XVI - dedaragao de nao emancipagao do dependente menor de 21

(vinte e um) anos;
XVII - quaisquer outros que possam levar a convicgao do fato a

comprovar.
Art . 17 . A perda da qualidade de dependente, para os fins do

RPPM, ocorre:
I - para o conjuge:
a) pela separagao judicial ou divorcio, quando nao lhe for

assegurada a prestagao de alimentos por ocasiao do desfazimento da uniao;
b) pela anulagao judicial do casamento;
c) pelo abandono do lar, reconhecido por sentenga com transito em

julgado;
d) pelo obito;
e) por sentenga transitada em julgado.
II - para o(a) companheiro(a): pela cessagao da uniao estavel com o

segurado, quando nao lhe for assegurada, judicialmente, a prestagao de
alimentos por ocasiao do desfazimento da uniao;

III - para o conjuge ou companheiro(a) de segurado falecido: pelo
novo casamento ou estabelecimento de nova uniao estavel;

IV - para o filho e para o irmao: pela emancipagao ou implemento
de maioridade previdenciaria, salvo se comprovadamente invalidos na forma
prevista nos incisos IV e VII, do art. 16, caput;

V - para os demais dependentes:
a) pela cessagao da invalidez ou da dependencia economica, devido

a:
1. exercicio de atividade remunerada, de filiagao obrigatoria a

qualquer regime de previdencia;
2. recebimento de outro beneflcio previdenciario;
3. emancipagao, pelo casamento, ou uniao estavel;
b) pelo falecimento;
c) pela inscrigao de dependente em classe mais preeminente que a

sua, na forma prevista nesta Lei;
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d) pela maioridade previdenciaria na forma prevista nos incisos IV
e V, do art. 16, caput.

CAPITULO H
DO PLANO DE BENEFfCIOS

SegSo I
dos Beneficios em Especie

Art. 18. O regime de previdencia social de que trata o RPPM,
compreende os seguintes beneficios previdenciarios:

I - quanto ao segurado:
a) reserva remunerada;

b) reforma;
c) salario-matemidade.
II - quanto ao dependente:
a) pensao por morte do militar;
b) pensao por desaparecimento do militar;
c) pensao por detengao ou prisao do militar.

Segao II
da Reserva Remunerada

Art. 19. A passagem do militar a situagao de inatividade mediante
transferencia para a reserva remunerada se efetua:

I - a pedido;
II - ex-officio.
Art. 20. A transferencia para a reserva remunerada com remu-

neragao integral do posto ou da graduagao, a pedido, sera concedida mediante
requerimento do militar que conte no minimo 25 (vinte e cinco) anos de efetivo
servigo em instituigao militar do Estado do Amapa.

§ 1° Se o interessado nao possuir o tempo de efetivo servigo
mencionado acima, podera somar tempo de contribuigao federal, estadual,
municipal ou na iniciativa privada, desde que conte um minimo de 16
(dezesseis) anos de efetivo servigo em instituigao militar do Estado do Amapa,
aplicado, nesse caso, fator de conversao.

§ 2° O fator de conversao a que se refere o § 1° sera o resultado da
divisao do tempo de contribuigao relativo a atividade comum pelo tempo de
efetivo servigo a que se refere o caput deste artigo, contados os meses e anos na
forma de legislagao, desprezadas, na conversao, as fragoes inferiores a um ano.

§ 3° Considera-se como de efetivo servigo o gozo da Licenga
Especial, nos termos do Estatuto dos Militares. Caso o servidor nao tenha
gozado a Licenga Especial e pretenda utilizar o tempo para efeitos de transfe-
rencia para a reserva remunerada, observara, nessa situagao, as disposigoes
contidas nos paragrafos 1° e 2° deste artigo.

§ 4° Havendo cessao de militares para cargo de natureza civil, para
aplicagao do disposto neste artigo serao observadas as regras a que aludem os
paragrafos 1° e 2° deste artigo.
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Art. 21. A transferencia para a reserva remunerada com
remuneragao proporcional do posto ou da graduagao, a pedido, sera concedida
mediante requerimento do militar que conte no minimo 16 (dezesseis) anos de
efetivo servigo em Corporagao Militar do Estado do Amapa.

§ 1° O Militar podera somar tempo de contribuigao federal,
estadual, municipal ou na iniciativa privada, aplicado, nesse caso, fator de
conversao previsto no § 2° do artigo 20 desta Lei.

§ 2° A transferencia para a reserva remunerada conforme disposto
no caput sera fixada em percentual do posto ou da graduagao, tendo por base o
tempo total computado.

Art. 22. A transferencia para a reserva remunerada ex-officio
verificar-se-a sempre que o militar:

I - atingir 60 (sessenta) anos de idade;
II - ultrapassar 02 (dois) anos continuos, ou nao, em licenga para

tratar de interesse particular;
III - ultrapassar 02 (dois) anos continuos em licenga para

tratamento de saude de pessoa da familia;
IV - ultrapassar 02 (dois) anos de afastamento, continuos ou nao,

agregado em virtude de ter sido empossado em cargo publico civil, temporario,
nao eletivo, inclusive da administragao direta, indireta ou fundacional;

V - for promovido por tempo de servigo em virtude do previsto no
Estatuto dos Militares do Estado do Amapa;

VI - for diplomado em cargo eletivo, de acordo com as condigoes
previstas na Constituigao Federal e na legislagao eleitoral vigente.

§ 1° Nos casos dos incisos I, II, III, IV e VI no calculo dos proventos
da inatividade o Militar podera somar tempo de contribuigao federal, estadual,
municipal ou na iniciativa privada, aplicado, nesse caso, fator de conversao
previsto no § 2° do artigo 20 desta Lei.

§ 2° A transferencia para a Reserva Remunerada Ex-Officio
processar-se-a a medida que o militar for enquadrado em um dos incisos deste
artigo, com remuneragao do posto ou da graduagao calculada de acordo com o
tempo de contribuigao.

Segao III
Da Reforma

Art. 23. A passagem do militar a situagao de reformado sera
sempre ex-officio e aplicada ao mesmo desde que:

I - atinja a idade limite de 62 (sessenta e dois) anos na Reserva
Remunerada;

II - seja julgado incapaz, definitivamente, para o Servigo Militar;
III - for condenado a pena de reforma por sentenga transitada em

julgado prevista no Codigo Penal Militar.
§ 1° A transferencia para a Reforma processar-se-a a medida que o

militar for enquadrado em um dos incisos deste artigo.
§ 2° O militar reformado, na forma do inciso I, continuara a

perceber a remuneragao integral do posto ou da graduagao em que estava na
reserva remunerada.
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§ 3° O militar reformado, na forma do inciso II, percebera a
remuneragao integral do posto ou da graduagao correspondente ao grau
hierarquico superior, observado o disposto nos arts. 24 e 25 desta Lei.

§ 4° O militar reformado, na forma do inciso III, so podera
readquirir a situagao anterior, por revisao criminal.

§ 5° A pena de reforma, no caso do inciso III deste artigo, sujeita o
condenado a situagao de inatividade, nao podendo perceber mais de um vinte e
cinco avos do subsidio, por ano de servigo, nem receber importancia superior a
do subsidio.

§ 6° Na inatividade, o militar que venha a ser enquadrado em uma
das situagoes descritas no artigo 24 e seus paragrafos, desta Lei, desde que
declarado por Junta Medica Militar da Corporagao, tera direito a revisao dos
seus proventos, nas condigoes estabelecidas no art. 25.

Art. 24. A incapacidade definitiva do militar pode sobrevir em
consequencia de:

I - ferimento recebido na regular pratica da atividade militar da
Instituigao a que pertenga, ou enfermidades contraidas nessa situagao ou que
nela tenha a sua causa e efeito;

II - acidente em servigo;
III - doenga, molestia ou enfermidade adquirida, com relagao de

causa e efeito as condigoes inerentes ao servigo ou em razao deste;
IV - alienagao mental, neoplasia maligna, perda total da visao,

Hanseniase refrataria ao tratamento, paralisia irreversivel e incapacitante,
cardiopatia grave, mal de Parkinson, penfigo, espondiloartrose, nefropatia
grave, SIDA, contaminagao por radiagao, esclerose multipla, fibrose cistica,
hepatopatia grave, mal de Alzheimer e outras molestias que a lei indicar com
base nas conclusoes da medicina especializada;

V - acidente ou doenga, molestia ou enfermidade sem relagao de
causa e efeito com o servigo.

§ 1° Os casos de que tratam os incisos I, II, III e IV deste artigo,
serao provados por Atestado de Origem, ou Inquerito Sanitario de Origem,
sendo os termos de acidente, baixa hospitalar, prontuario medico e os registros
de baixa, os meios necessarios para subsidiar o esclarecimento da situagao.

§ 2° Considera-se alienagao mental todo caso de disturbio mental
ou neuromental grave persistente, no qual, esgotados os meios habituais de
tratamento, permanega a alteragao completa ou consideravel na personalidade,
destruindo a autodeterminagao do pragmatismo e tomando o individuo total e
permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 3° Fica excluida do conceito de alienagao mental a epilepsia
assim julgada pela Junta Medica Militar.

§ 4° Considera-se paralisia irreversivel e incapacitante todo caso
de neuropatia grave e definitiva que afete a motilidade, sensibilidade, troficidade
e demais fungoes nervosas, no qual esgotados os meios habituais de
tratamento, permanegam disturbios graves, extensos e definitivos que tomem o
individuo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 5° Sao tambem equiparados as paralisias os casos de afecgoes
osteo-musculo-articulares graves e cronicas (reumatismos graves e cronicos ou
progressivos e doengas similares), nos quais esgotados os meios habituais de
tratamento, permanegam disturbios extensos e definitivos, quer osteo-musculo-
articulares residuais, quer secundarios das fungoes nervosas, motilidade,
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troficidade ou demais fungoes que tomem o individuo total e permanentemente
impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 6° Sao equiparados a perda total da visao nao so os casos de
afecgoes cronicas progressivas e incuraveis que conduzirao a esta perda, como
tambem os de visao rudimentar que apenas permitam a percepgao de vultos,
nao susceptiveis de corregao por lentes, nem removiveis por tratamento medico-
cirurgico.

§ 7° Nos casos que tratam os incisos IV e V deste artigo devera ser
comprovado, atraves de Inquerito Sanitario de Origem, que a doenga ocorreu
apos o ingresso na Corporagao, e no caso do § 4°, § 5° e § 6° quando acometer
mais de um membro com prejuizo das atividades da vida diarias.

§ 8° Os portadores de sorologia positiva para HIV, sem
manifestagoes clinicas da doenga (SIDA), nao serao julgados incapazes
definitivamente para o Servigo Militar.

§ 9° Os portadores de neoplasia de baixo grau de malignidade e os
portadores de carcinoma in situ nao sao considerados incapazes definitivamente
para o Servigo Militar, desde que a capacidade laborativa do inspecionado nao
tenha sido prejudicada pela doenga ou pelos efeitos colaterais do tratamento.

§ 10. As juntas de inspegao de "saude farao o enquadramento de
incapacidade definitiva por hanseniase nos inspecionados que:

a) permanecerem com sinais de atividade clinica apos comple-
tarem 02 (dois) anos de ininterrupto tratamento e apresentarem deformidades
decorrentes desta patologia;

b) tiverem a ocorrencia de atividade clinica apos a alta, isto e,
recidiva.

Art. 25. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado
incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do artigo anterior, fara
jus a proventos correspondentes ao grau hierarquico superior.

Paragrafo unico. Para efeitos deste artigo, grau hierarquico
superior sao os seguintes:

a) o de Coronel para Tenente Coronel;
b) o de Tenente Coronel para Major;
c) o de Major para Capitao;
d) o de Capitao para 1° Tenente e 2° Tenente;
e) o de 1° Tenente para os Aspirantes a Oficial, alunos oficiais e

Subtenentes;
f) o de 2° Tenente para os 1°, 2° e 3° Sargentos;
g) o de 1° Sargento para Cabos e Soldados;
h) o de 3° Sargento para alunos Soldados.
Art. 26. O militar reformado por alienagao mental, enquanto nao

ocorrer a designagao judicial do curador, tera sua remuneragao paga aos seus
beneficiarios, desde que sob sua guarda e responsabilidade lhe dispensem
tratamento humano e condigno.

§ 1° Os processos e os atos do registro de interdigao do militar
serao instruidos por laudo proferido por Junta Medica Pericial Militar e tera
andamento na forma da lei.

§ 2° Os processos de interdigao de qualquer militar deverao ser
acompanhados pela Junta Medica Militar, assim como pelo servigo Psicossocial
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da Corporagao, na forma da lei.
Art. 27. Considera-se acidente em servigo, conforme definido no

inciso XV, do art. 3° desta Lei, bem como o disposto no Estatuto dos Militares
do Estado do Amapa:

I - o acidente ligado ao servigo que, embora nao tenha sido a causa
unica, haja contribuido diretamente para a perda da capacidade laborativa do
militar estadual;

II - o acidente sofrido pelo militar estadual no local e horario de
servigo;

III - a doenga proveniente de contaminagao acidental do militar
estadual no exercicio do posto ou da graduagao;

IV - equipara-se a acidente em servigo o evento que vitimou o
militar estadual, ainda que fora do local e horario de servigo, principalmente
quando:

a) na realizagao de ato relacionado ao exercicio do cargo, da
fungao, do posto ou da graduagao;

b) na prestagao espontanea de servigo ou ato relacionado ao posto
ou graduagao que tenha por finalidade os fins constitucionais da instituigao
militar a que pertenga, bem como evitar prejuizo ou proporcionar proveito ao
Estado;

c) em viagem a servigo, inclusive para estudo, quando financiada
pelo Estado, independentemente do meio de locomogao utilizado;

d) no percurso da residencia para o local de trabalho ou deste para
aquela, qualquer que seja o meio de locomogao; e

e) o militar estadual que, intimado ou citado, for prestar, no
periodo de folga ou descanso, esclarecimentos em procedimento ou processo
administrative ou judicial acerca de fato em que se tenha envolvido em razao do
exercicio do cargo ou da fungao militar.

Art. 28. Para os efeitos desta Lei, considera-se tambem molestia
profissional a produzida ou desencadeada em fungao de condigoes especiais em
que o servigo publico militar e realizado e com ele se relacione diretamente,
constante da relagao elaborada pelo Ministerio da Previdencia Social.

Art. 29. A reforma por ter sido julgado incapaz, definitivamente,
para o servigo militar sera devida a partir da data consignada em laudo medico-
pericial da Junta Medica Militar que declarar o militar estadual portador de
incapacidade para o exercicio do posto ou da graduagao, observada, ainda, a
legislagao vigente na respectiva data.

§ 1° O militar estadual reformado por ter sido julgado incapaz,
definitivamente, para o servigo militar sera submetido a avaliagao medica pela
Junta Medica Militar, periodica e anual nos 5 (cinco) primeiros anos de reforma,
para atestar a permanencia das condigoes que lhe causaram a incapacidade
laboral.

§ 2° Havendo recusa do militar estadual em se submeter a pericia
da Junta Medica Militar, sera determinada a suspensao do pagamento de seus
proventos ate que seja efetivada a pericia.

§ 3° No transcurso dos primeiros 5 (cinco) anos de reforma por
incapacidade, se for verificada, por intermedio de laudo medico-pericial da
Junta Medica Militar, a cessagao dos motivos de doenga determinantes da
reforma, cessar-se-a o beneficio de reforma por incapacidade, retomando o
militar estadual a situagao anterior da reforma, nos termos do Estatuto dos
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Militares do Estado do Amapa.
Segao IV

Do Salario Maternidade

Art. 30. O salario matemidade e devido a segurada durante 180
(cento e oitenta) dias, podendo ter inicio no 1° (piimeiro) dia do 9° (nono) mes de
gestagao, salvo antecipagao por prescrigao medica.

§ 1° O salario matemidade consistira em renda correspondente ao
valor da remuneragao de contribuigao de que trata o inciso V, do art. 3°, sobre
ela incidindo a aliquota de contribuigao ordinaria.

§ 2° Para a segurada observar-se-ao, no que couber, as situagoes e
condigoes previstas na legislagao trabalhista e militar relativas a protegao e a
matemidade.

§ 3° Para fins de concessao de salario matemidade, considera-se
parto o evento ocorrido a partir da 23a semana (6° mes) de gestagao, inclusive
em caso de natimorto.

§ 4° Em casos excepcionais, os periodos de repouso anterior e
posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante
exame medico-pericial da Junta Medica Militar.

§ 5° O salario matemidade sera devido em caso de aborto nao
criminoso, comprovado mediante atestado medico, homologado pela Junta
Medica Militar, por um periodo de duas semanas.

§ 6° Sera devido, juntamente com a ultima parcela do salario
matemidade paga em cada exercicio, o abono anual correspondente ao
beneficio, proporcional ao seu periodo de duragao.

§ 7° Sera concedido salario matemidade a segurada que adotar ou
obtiver guarda, para fins de adogao de crianga com idade:

I - ate 1 (um) ano complete, por 180 (cento e oitenta) dias;
II - a partir de 1 (um) ano ate 4 (quatro) anos completes, por 90

(noventa) dias;
III - a partir de 4 (quatro) anos ate completar 8 (oito) anos, por 60

(sessenta) dias; ou
IV - a partir de 8 (oito) anos ate completar 12 (doze) anos, por 30

(trinta) dias.
§ 8° Para fins de concessao do salario matemidade nos casos de

adogao ou guarda, e indispensavel que o nome da segurada adotante ou
guardia conste na nova certidao de nascimento da crianga ou o termo de
guarda, sendo que, neste ultimo, devera constar que trata-se de guarda para
fins de adogao.

§ 9° O salario matemidade e devido a segurada independente-
mente de a mae biologica ter recebido o mesmo beneficio quando do nascimento
da crianga.

§ 10. Quando houver adogao ou guarda judicial para adogao de
mais de uma crianga, e devido um unico salario matemidade relativo a crianga
de menor idade.

§ 11. Compete a Junta Medica Militar ou profissional por ele
credenciado fomecer os atestados medicos necessarios para o gozo de salario
matemidade.
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§ 12. Quando o parto ocorrer sem acompanhamento medico, o
atestado sera fomecido por pericia da Junta Medica Militar.

§ 13. No caso de acumulagao permitida de cargos ou empregos, a
segurada fara jus ao salario matemidade relativo a cada cargo ou emprego.

§ 14. Nos meses de inicio e termino do salario matemidade da
segurada, o salario matemidade sera proporcional aos dias de afastamento do
trabalho.

§ 15. O salario matemidade nao pode ser acumulado com
beneficio por incapacidade.

§ 16. Quando ocorrer incapacidade em concomitancia com o
periodo de pagamento do salario matemidade, o beneficio por incapacidade,
conforme o caso, devera ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento,
ou tera sua data de inicio adiada para o primeiro dia seguinte ao termino do
periodo de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 17. A beneficiaria da reserva remunerada que retomar a
atividade fara jus ao recebimento de salario matemidade, na forma do disposto
nesta Segao.

§ 18. O salario matemidade sera pago pelo orgao ou entidade a
que a militar estadual esteja vinculada, efetivando-se a compensagao quando
do recolhimento das contribuigoes previdenciarias ao Gestor do RPPM.

§ 19. Em se tratando de adogao efetuada por militar do sexo
masculino, aplicam-se, no que couber, as disposigoes contidas nesta lei.

§ 20. Nos casos de adogao, se ambos os adotantes forem militares,
sera pago um unico beneficio.

§ 21. Na hipotese citada no paragrafo anterior, cabera aos
adotantes indicar qual destes usufruira o beneficio.

Segao V
Da Pensao por Mortc do Militar

Art. 31 . A pensao por morte sera devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, quer da ativa, da reserva remunerada ou
reformado, a contar da data do obito ou da decisao judicial no caso de morte
presumida, comprovada a permanente dependencia economica e financeira,
quando exigida.

§ 1° A pensao por morte sera igual ao valor da totalidade da
remuneragao ou dos proventos do posto ou da graduagao percebidos pelo
militar estadual na data anterior a do obito, que corresponde ao valor da
totalidade da remuneragao de contribuigao de que trata o inciso V, do art. 3°,
desta Lei.

§ 2° A pensao por morte resultante de promogao post mortem sera
igual ao valor da totalidade da remuneragao do novo posto ou da nova
graduagao consequencia dessa promogao.

§ 3° A promogao post mortem de que trata o paragrafo anterior e
regulada por legislagao militar especifica.

§ 4° A concessao da pensao por morte nao sera protelada pela falta
de habilitagao de outro possivel dependente, e qualquer inscrigao ou habilitagao
posterior que implique exclusao ou inclusao de dependente so produzira efeito a
contar da data da inscrigao ou habilitagao.
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§ 5° O conjuge ausente somente fara jus ao beneflcio a partir da
data de sua habilitagao e mediante prova de dependencia economica, nao
exduindo do direito o companheiro ou a companheira.

§ 6° A pensao resultante da promogao post mortem sera paga aos
beneficiarios habilitados, a partir da data do falecimento do militar.

§ 7° Perdem o direito a pensao o dependente ou beneficiario que
houver sido autor, coautor ou participe de homicidio doloso, ou tentativa deste,
contra a pessoa do segurado.

Art. 32. Quando o militar, por qualquer circunstancia, nao puder
ter descontada a sua contribuigao para a pensao militar, devera ele efetuar o
seu recolhimento, imediatamente, ao Gestor do RPPM.

Paragrafo unico. Se, ao falecer o contribuinte, houver divida de
contribuigao, cabera aos beneficiarios salda-la integralmente.

Art. 33. A pensao militar e deferida em processo de habilitagao
tomando-se por base a declaragao de dependentes preenchida em vida pelo
contribuinte, na ordem de prioridades e condigoes a seguir:

I - primeira ordem de prioridade - viuvo ou viuva, companheiro ou
companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos;

II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que
comprovem dependencia economica do contribuinte;

III - terceira ordem de prioridade - pessoa designada mediante
declaragao escrita do contribuinte e que viva sob a dependencia economica
deste, quando menor de 21 (vinte e um) ou maior de 60 (sessenta) anos.

§ 1° Os dependentes de que trata este artigo, quando interditos ou
invalidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impega de prover
a propria subsistencia, julgados por junta de saude militar, poderao habilitar-se
a pensao independente de limites de idade.

§ 2° O dependente a que se refere o item III deste artigo podera ser
instituido a qualquer tempo, mediante declaragao na conformidade com as
regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas so
gozara de direito a pensao militar se nao houver beneficiario legitimo.

Art. 34. A habilitagao dos dependentes obedecera a ordem de
preferencia estabelecida no art. 33, desta Lei.

§ 1° O dependente sera habilitado com a pensao integral; no caso
de mais de um com a mesma precedencia, a pensao sera repartida igualmente
entre eles, ressalvadas as hipoteses do paragrafo 2° deste artigo.

§ 2° Se o contribuinte deixar pai invalido e mae que vivam
separados, a pensao sera dividida igualmente entre ambos.

§ 3° Havendo pensionista judiciaria, a pensao alimenticia
continuara a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisao
judicial, observadas as regras do artigo anterior quanto aos dependentes
legitimos.

Art. 35. Sempre que, no inicio ou durante o processamento da
habilitagao, for constatada a falta de declaragao de dependentes, ou se ela
estiver incompleta ou oferecer margem a duvidas, a repartigao competente
exigira dos interessados certidoes ou quaisquer outros documentos necessarios
a comprovagao dos seus direitos.

§ 1° Se, nao obstante a documentagao apresentada, persistirem as
duvidas, a prova sera feita mediante justificagao judicial.
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§ 2° O processo de habilitagao a pensao militar e considerado de
natureza urgente.

Segao VI
Da Pensao por Desaparecimento do Militar

Art. 36. A pensao por desaparecimento sera concedida ao
conjunto de dependentes do militar ativo ou inativo, a partir da data do transito
em julgado da decisao judicial declaratoria da mesma, e correspondera a
integralidade da remuneragao, vencimentos ou proventos do segurado.

§ 1° Os dependentes de militar desaparecido ou extraviado, em
virtude de desempenho de qualquer servigo, em viagem, em operagoes militares,
acidente, catastrofe, sinistro ou em casos de calamidade publica, farao jus a
pensao provisoria, dispensada a declaragao a que se refere este artigo, mediante
prova inequivoca submetida ao Gestor do RPPM.

§ 2° A concessao, perda, reversao e extingao da pensao de que
trata este artigo aplica-se, no que couber, o previsto para a pensao por morte do
militar.

Art. 37. Verificado o reaparecimento do segurado, cessara
imediatamente o pagamento da pensao, desobrigados os beneficiarios do
reembolso de quaisquer quantias recebidas, cabendo ao segurado, se for o caso,
e demonstrada ma-fe ou dolo, o ressarcimento dos valores pagos.

Segao VII
Do Auxflio Reclusao

Art. 38. O auxilio-reclusao, beneficio pago ao conjunto de
dependentes do segurado da ativa ou da inatividade remunerada, sera devido a
contar da data em que o segurado preso deixar de receber remuneragao,
subsidio ou proventos, e sera mantido enquanto durar a prisao, obedecidas as
disposigoes desta Lei.

§ 1° Farao jus ao beneficio de auxilio-reclusao os dependentes do
segurado, recolhido a prisao, desde que o militar da ativa ou da inatividade
remunerada nao esteja recebendo remuneragao, subsidio ou proventos, nem
esteja em gozo de outro beneficio previdenciario, obedecidas, para a concessao
do beneficio, as normas inerentes a habilitagao da pensao por morte.

§ 2° Aos dependentes do servidor militar da ativa ou da inatividade
remunerada o auxilio-reclusao correspondera ao percentual de 70% do valor da
remuneragao ou do subsidio do posto ou da graduagao em que o militar se
encontre posicionado ou 70% dos valores dos proventos que o segurado
percebia na inatividade remunerada.

§ 3° Cessara o beneficio para o dependente do militar da ativa ou
da inatividade remunerada demitido ou excluido do cargo em razao da pratica
de ilicito penal ou administrativo disciplinar, e, em especial, quando ocorrer:

I - perda do posto e da patente, para oficiais;
II - licenciamento a bem da disciplina, para pragas; e
III - reprovagao em estagio probatorio.
§ 4° O pagamento do auxilio-reclusao cessara a partir do dia

imediato aquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que
condicional.
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§ 5° O pagamento do beneficio sera devido a partir da data em que
o militar for recolhido a prisao, quando deixara de perceber remuneragao dos
cofres publicos, e mantido enquanto durar a privagao de sua liberdade, fato
este que sera comprovado por meio de atestados trimestrais, firmados pela
autoridade competente ou outros documentos que se fizerem necessarios.

§ 6° Suspender-se-a o pagamento do beneficio nas hipoteses de
soltura ou fuga do militar.

§ 7° Na hipotese de fuga do militar, o beneficio somente sera
restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentagao a prisao, nada
sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo
periodo da fuga.

§ 8° Se a pena privativa de liberdade for executada em regime
aberto, ou mesmo em regime semiaberto, o beneficio nao sera devido.

§ 9° Falecido o militar na condigao de detento ou recluso, o
auxilio-reclusao sera convertido, automaticamente, em pensao por morte do
militar, no valor a ser fixado para esta.

§ 10. Ressalvado o direito do nascituro, nao sera admitida a
inscrigao de dependente posteriormente a data da prisao.

§ 11. Para os efeitos desta Lei, o beneficiario do auxilio-reclusao
equipara-se ao pensionista, no que couber.

§ 12. Para a instrugao do processo de concessao do auxilio-
reclusao, alem da documentagao comprobatoria da condigao de segurado e da
condigao de dependente, prevista em regulamento, serao exigidos:

I - documento que certifique o nao pagamento da remuneragao ao
segurado detido ou recluso, em razao da detengao ou prisao; e

II - certidao emitida pela autoridade competente atestando a
permanencia do segurado na detengao ou prisao e o respectivo regime de
cumprimento da pena, devendo ser tal certidao renovada trimestralmente.

§ 13. Caso o segurado venha a ser ressarcido pelo Estado, com o
pagamento da remuneragao correspondente ao periodo em que esteve preso, e
seus dependentes tenham recebido a pensao por detengao ou prisao do militar,
o valor referente ao periodo de gozo do beneficio devera ser restituido ao Gestor
do RPPM por meio de compensagao do valor a ser ressarcido ao segurado,
corrigido de acordo com a variagao integral do INPC ou pelo indice que vier a
substitui-lo.

§ 14. Os pagamentos do auxilio-reclusao serao suspensos se o
dependente deixar de apresentar, trimestralmente, a certidao a que se refere o §
12, inciso II, deste artigo.

§ 15. No calculo do valor a ser pago aos dependentes, nao se
considerara qualquer quantia recebida em razao da acumulagao de cargo
publico, ainda que licita, ou do exercicio de cargo eletivo, cargo comissionado
ou fungao de confianga de quaisquer naturezas.

Segao VIII
Do Abono Anual

Art. 39. Sera devido abono anual ao segurado, ou ao dependente,
quando for o caso, que, durante o ano, recebeu algum beneficio previdenciario.

Art. 40. O abono anual sera calculado, no que couber, da mesma
forma que a gratificagao natalina dos servidores, tendo por base o valor da
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renda mensal do beneficio do mes de dezembro de cada ano, ou do mes da alta
ou cessagao do beneficio.

tfTULO IU
DAS DISPOSISOES PARTICULARES SOBRE OS BENEFlCIOS

CAPITULO I
DA PERDA, DA REVERSAO E DA EXTTNfAO DA PENSAO MILITAR

Art. 41. Perdera o direito a pensao militar o beneficiario que:
I - venha a ser destituido do poder familiar, no tocante as quotas-

partes dos filhos, as quais serao revertidas para estes filhos;
II - atinja, valido e capaz, os limites de idade estabelecidos nesta

Lei;

III - renuncie expressamente ao direito;
IV - tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual

resulte a morte do militar ou do pensionista instituidor da pensao militar;
V - para o conjuge ou companheiro(a) do segurado falecido: pelo

novo casamento ou estabelecimento de nova uniao estavel;
VI - para os demais beneficiarios:
a) pela cessagao da invalidez ou da dependencia economica, que

ocorrera devido a:
1. exercicio de atividade remunerada, de filiagao obrigatoria a

qualquer regime de previdencia;
2. recebimento de outro beneficio previdenciario, ressalvado o

direito de opgao;
3. emancipagao, ou pelo casamento, ou uniao estavel;
b) pelo falecimento do pensionista.
§ 1° Extingue-se a pensao, quando extinta a parte devida ao

ultimo pensionista.
§ 2° Declarada judicialmente a morte presumida do segurado, sera

concedida pensao provisoria aos seus dependentes.
§ 3° Mediante prova do desaparecimento do segurado em

consequencia de acidente, desastre ou catastrofe, seus dependentes farao jus a
pensao provisoria, independentemente da declaragao judicial de que trata o
paragrafo anterior.

§ 4° Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da
pensao cessara imediatamente, desobrigados os dependentes da reposigao dos
valores recebidos, exceto em caso de ma-fe.

§ 5° O dependente menor de idade que se invalidar antes de
completar 21 (vinte e um) anos devera ser submetido a exame medico-pericial a
cargo do Gestor do RPPM, nao se extinguindo a respectiva cota se confirmada a
invalidez.

Art. 42. A morte do beneficiario que estiver no gozo da pensao,
bem como a cessagao do seu direito a mesma, em qualquer dos casos do artigo
anterior importara na transferencia do direito aos demais beneficiarios da
mesma ordem de prioridade, sem que isto implique em reversao.
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CAPITULO n
DISPOSI£OES SERAIS SOBRE A PENSAO MILITAR

Art. 43. A pensao militar nao esta sujeita a penhora, sequestro
ou arresto, exceto nos casos especificamente previstos em lei.

Art. 44. A pensao militar pode ser requerida a qualquer tempo,
condicionada, porem, a percepgao das prestagoes mensais a prescrigao de 5
(cinco) anos, ressalvado o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma
do Codigo Civil.

Paragrafo unico. Tambem prescreve, no prazo de 05 (cinco) anos, o
direito do segurado de pleitear a repetigao de indebito junto ao Gestor do RPPM.

Art. 45. A pensao militar sera sempre atualizada pela tabela de
subsidios, remuneragao ou vencimentos que estiver em vigor.

Paragrafo unico. O calculo para a atualizagao tomara sempre por
base a pensao equivalente ao posto ou graduagao deixada pelo militar estadual
contribuinte.

Art. 46. O processo e o pagamento da pensao militar, inclusive os
casos de reversao e melhoria, sao da competencia da unidade gestora do RPPM,
devendo ser submetidas ao Tribunal de Contas as respectivas concessoes, para
julgamento da sua legalidade.

Paragrafo unico. O julgamento da legalidade da concessao, pelo
Tribunal de Contas, importara no registro automatico da respectiva despesa e
no reconhecimento do direito dos beneficiarios ao recebimento, por exercicios
findos, das mensalidades relativas a exercicios anteriores.

Art. 47. A dotagao necessaria ao pagamento da pensao militar,
sera consignada anualmente no orgamento do Estado ao RPPM.

Paragrafo unico. As dividas de exercicios findos, relativas a pensao
militar, serao pagas pelo Gestor do RPPM.

Art. 48. A documentagao necessaria a habilitagao da pensao
militar e isenta de selo.

Paragrafo unico. Sao isentas de custas, taxas e emolumentos as
certidoes, justificagoes e demais documentos necessarios a habilitagao dos
beneficiarios.

CAPITULO HI
DAS REGRAS ESPECIAIS SOBRE OS BENEFICIOS

Art. 49. E vedada a inclusao, nos proventos de aposentadoria, de
parcela nao incorporada a remuneragao de contribuigao.

Art. 50. E vedada a percepgao simultanea de proventos de
inatividade decorrente do exercicio de cargo efetivo de filiagao ao regime de que
trata esta Lei, com a remuneragao de cargo, emprego ou fungao publica,
ressalvados os cargos acumulaveis previstos na Constituigao Federal, os
eletivos e os em comissao declarados em lei de livre nomeagao e exoneragao.

§ 1° A vedagao prevista no caput deste artigo nao se aplica aos
membros de Poder e aos inativos que, ate 16 de dezembro de 1998, tenham
ingressado novamente no servigo publico por concurso publico de provas, ou de
provas e titulos, e pelas demais formas previstas na Constituigao Federal,
sendo-lhes proibida a percepgao de mais de uma aposentadoria pelos regimes
de que trata esta Lei, exceto se decorrentes de cargos acumulaveis previstos na
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Constituigao Federal.
§ 2° O militar estadual inativo, para ser investido em cargo publico

efetivo nao acumulavel com aquele que gerou sua reserva remunerada ou
reforma, devera renunciar aos proventos dessa.

Art. 51. A concessao de beneficios previdenciarios do regime
proprio de previdencia dos servidores estaduais independe de carencia,
ressalvada a observancia de cumprimento dos tempos minimos previstos para a
concessao da reserva remunerada.

CAPiwio iv
DA CONCESSAO, DO PAGAMENTO E OUTROS ATOS DE BENEFlCIO

PREVIDENCIARIO

Art. 52. A concessao, fixagao, manutengao, revisao, pagamento e
outros assuntos dos beneficios previdenciarios obedecerao as normas previstas
nesta Lei, na Constituigao Federal, na Constituigao Estadual e no Estatuto dos
Militares do Estado do Amapa.

§ 1° Para o cumprimento do disposto neste artigo serao
publicados, em extrato, no Diario Oficial do Estado, os atos de concessao de
transferencia para a reserva remunerada, de reforma e de pensao, ficando
vedada a indicagao do valor do beneficio.

§ 2° O ato de concessao de beneficios previdenciarios, quando
determinado pela legislagao estadual, sera remetido ao Tribunal de Contas do
Estado para controle e registro.

§ 3° O ato de concessao de beneficio vigorara a partir da data de
publicagao do respectivo extrato no Diario Oficial do Estado, exceto no caso de
concessao de reserva remunerada ex-officio, reforma e pensao, com efeito
retroativo, e nas demais hipoteses previstas nesta Lei.

§ 4° O ato que conceder o beneficio indicara, dentre outros dados
que se mostrem necessarios, a fundamentagao legal de sua concessao e fixagao,
seu valor, salvo quando a fixagao se der por ato especifico posterior a
concessao, no caso de pensao o valor individualizado por cota-parte, se for o
caso, e o regime a que ficara sujeita a revisao ou atualizagao dos proventos e
das pensoes estabelecidas nesta Lei.

§ 5° O ato de concessao de transferencia para a reserva
remunerada, de reforma do militar e as demais pensoes sao da atribuigao da
Corporagao Militar e do Chefe do Poder Executivo, observado o seguinte:

I - concedida a transferencia para a reserva remunerada, reforma e
demais pensoes, o ato de concessao sera remetido ao Gestor do RPPM para
analisar os requisites materials a ele pertinentes;

II - caso se verifique indicio de impropriedade no ato de concessao,
o Gestor do RPPM procedera a sua impugnagao junto a autoridade concedente,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciencia do referido ato, prorrogaveis
fundamentadamente por igual periodo, permanecendo o militar ou beneficiario
na folha de pagamento do Poder Executivo ou Corporagao Militar de origem;

III - aprovado o ato de concessao, nos termos do inciso I deste
paragrafo, e procedida a inclusao dos proventos em folha de pagamento, sera
ele encaminhado ao TCE para controle e registro;

IV - na hipotese de a autoridade concedente nao adotar as
medidas saneadoras suscitadas na impugnagao de que trata o inciso II deste
paragrafo, o processo respectivo sera remetido ao CEP, para deliberagao.
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§ 6° O ato de concessao da pensao e dos denials beneficios
previdenciarios, ressalvado o disposto no § 5°, para os dependentes dos
membros das Corporagoes Militares e de competencia do Gestor do RPPM,
assim como o respectivo pagamento e sua manutengao.

§ 7° O processo de reserva remunerada, reforma e demais pensoes
devera ser instruido, caso tenha havido averbagao de tempo de contribuigao,
com a copia da Certidao de Tempo de Contribuigao ou, quando for o caso, da
Certidao de Tempo de Servigo ou Boletim Geral que originou a respectiva
averbagao.

Art. 53. O pagamento dos beneficios previdenciarios dos militares
inativos e pensionistas das Corporagoes Militares sera processado no Gestor do
RPPM, observado o disposto nesta Lei e na legislagao que rege a materia
financeira e orgamentaria.

Art. 54. Ressalvados os casos de direito adquirido e de concessao
de aposentadorias decorrentes de cargos acumulaveis na forma da Constituigao
Federal, e vedada a percepgao cumulativa, a conta do regime de que trata esta
Lei, dos seus beneficios previdenciarios, garantido o direito de opgao.

Art. 55. Os proventos de reserva remunerada, reforma e demais
pensoes nao poderao ser fixados em valor inferior ao salario minimo nacional,
salvo o caso de divisao de pensao.

Art. 56. Aos militares inativos e pensionistas sera pago o decimo
terceiro salario ou a gratificagao natalina equivalente ao valor dos proventos ou
das pensoes, nos mesmos termos definidos pela lei reitora do beneficio aos
militares em atividade.

Paragrafo unico. No ano da ocorrencia do fato gerador ou da
extingao do beneficio previdenciario, o calculo do decimo terceiro salario ou da
gratificagao natalina, a cargo do RPPM, obedecera a proporcionalidade da
manutengao do beneficio no correspondente exercicio, por mes decorrido ou
fragao igual ou superior a 15 (quinze) dias, equivalendo a 1/12 (um doze avos).

Art. 57. O titular de beneficio previdenciario devera comunicar
quaisquer eventos que importem em seu cancelamento, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data da sua ocorrencia, sob pena de responsabilidades civil e
penal.

Paragrafo unico. Em caso de obito do titular, a comunicagao
devera ser efetuada por seus sucessores no prazo estipulado no caput

Art. 58. O Gestor do RPPM enviara aos beneficiarios aviso de
concessao de beneficio de reserva remunerada, reforma e pensoes, contendo
data de inicio e valor do beneficio.

Art. 59. Nenhum beneficio previdenciario podera ser criado,
majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio e previsao legal.

Art. 60. O pagamento das parcelas relativas a beneficios
efetuados com atraso por responsabilidade do Gestor do RPPM sera atualizado
pelo INPC, no periodo compreendido entre o mes em que deveria ter sido pago e
o mes do seu efetivo pagamento.

Art. 61. Considera-se companheira ou companheiro, para efeito
desta Lei, a pessoa que, sem ser casada ou legalmente impedida, seja designada
pelo filiado ou que mantenha com o mesmo uniao estavel como entidade
familiar, nos termos da legislagao em vigor.

§ 1° A dependencia economica do conjuge, filho e da(o)
companheira(o) e presumida e a dos demais dependentes deve ser comprovada.
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§ 2° A pensao concedida a ex-conjuge ou a ex-companheiro(a) com
direito a pensao alimenticia devera observar a regra do art. 33, desta Lei quanto
aos dependentes legitimos.

§ 3° O pensionista na condigao de invalido devera submeter-se,
anualmente, a pericia da Junta Medica Militar da Corporagao Militar, sob pena
de suspensao do beneficio, nos termos do regulamento.

§ 4° A pensao por morte somente sera devida ao dependente
invalido, previsto no art. 33, § 1°, se a invalidez for atestada antes da perda da
qualidade de dependente e confirmada por pericia da Junta Medica Militar da
Corporagao Militar, ou por esta designada.

§ 5° Nao sera concedida pensao por morte aos dependentes de ex-
segurado.

§ 6° A habilitagao e concessao de pensao por morte ao conjuge
exclui e impede a habilitagao e concessao de pensao ao dependente na
qualidade de companheiro(a).

Art. 62. O segurado na inatividade podera renunciar a sua
reserva remunerada para aproveitar o respectivo tempo de contribuigao em
outro cargo de provimento efetivo de filiagao obrigatoria ao regime de que trata
esta Lei, ou em outro regime de previdencia social, vedada a renuncia com
objetivo de reingresso no cargo em que se deu a transferencia para a reserva.

Paragrafo unico. Caso venha a ocupar outro cargo publico de
filiagao obrigatoria aos regimes de que trata esta Lei, somente depois de
cumpridos 10 (dez) anos no novo cargo, podera ser transferido para a reserva
remunerada ou reformado com os proventos deste.

Art. 63. Poderao ser descontados dos beneficios previdenciarios:
I - as contribuigoes e valores devidos aos RPPM pelos beneficiarios;

as restituigoes de valores de beneficios recebidos
indevidamente, observado o disposto nesta Lei, salvo pagamento superior ao
limite previsto mediante autorizagao expressa do beneficiario;

II

III - o imposto de renda retido na fonte, ressalvadas as disposigoes
legais;

IV - a pensao de alimentos decorrente de decisao judicial;
V - as mensalidades de associagoes e demais entidades legalmente

reconhecidas, desde que autorizadas pelo beneficiario e pelo CEP;
VI - outras consignagoes legalmente previstas e autorizadas pelo

beneficiario e previamente autorizadas pelo CEP, obedecendo ao limite
consignavel na forma da lei.

Art. 64. fi de 5 (cinco) anos o prazo de prescrigao de todo e
qualquer direito ou agao de segurado ou dependente para a revisao do ato de
concessao de beneficio, a contar do dia primeiro do mes seguinte ao do
recebimento da primeira prestagao ou, quando for o caso, do dia em que tomar
conhecimento da decisao administrativa definitiva que indeferiu o pedido.

Art. 65. O direito do Gestor do RPPM de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoraveis para os seus segurados ou
dependentes decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada ma-fe do segurado, dependente ou beneficiario.

§ 1° No caso de efeitos patrimoniais continuos, o prazo decadencial
contar-se-a da percepgao do primeiro pagamento.

§ 2° Qualquer medida de autoridade administrativa que importe
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impugnagao a validade do ato e considerada exercicio do direito de anular.
Art. 66. O direito da unidade Gestora do RPPM de apurar e

constituir seus creditos previdenciarios extingue-se apos 5 (cinco) anos,
contados:

I - do primeiro dia do exercicio seguinte aquele em que o credito
poderia ter sido constituido;

II - da data em que se tomar definitiva a decisao que houver
anulado, por vicio formal, a constituigao de credito anteriormente efetuada.

Art. 67. O beneficio sera pago diretamente ao beneficiario por
credito em conta em banco oficial ou conveniado com o Estado, salvo se o
beneficiario for considerado absolutamente incapaz, quando o pagamento
podera ser feito a conjuge, pai, mae ou curador por periodo nao superior a 6
(seis) meses, sendo que, apos este prazo, somente em conta bancaria em nome
do beneficiario.

Paragrafo unico. Em carater excepcional, o beneficio podera ser
pago mediante ordem de pagamento, com autorizagao expressa do Diretor-
Presidente em conjunto com o Diretor Administrative e Financeiro do Gestor do
RPPM.

Art. 68. Os valores devidos e nao recebidos em vida pelo segurado
serao pagos somente aos seus dependentes habilitados a pensao por morte ou,
na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil.

CAPITULO V
DA DECLARAfAO DE BENEFICIARIOS

Art. 69. Todo contribuinte e obrigado a fazer sua declaragao de
beneficiarios, que, salvo prova em contrario, prevalecera para qualificagao dos
mesmos a pensao militar.

Paragrafo unico. Sera restituida ao interessado copia de sua
declaragao de beneficiarios, depois de certificada pelo comandante, diretor ou
chefe.

Art. 70. A declaragao, de preferencia digitada, sem emendas nem
rasuras e firmas do proprio punho pelo declarante, devera ter a assinatura
reconhecida pelo respectivo comandante, diretor ou chefe, ou por tabeliao ou,
ainda pelo representante diplomatico ou consular, caso o declarante se
encontre no estrangeiro.

Paragrafo unico. Quando o segurado se encontrar impossibilitado
de assinar a declaragao, devera faze-la em tabeliao, na presenga de duas
testemunhas.

Art. 71. A declaragao feita na conformidade do artigo anterior
sera entregue ao comandante, diretor ou chefe, ao qual o declarante estiver
subordinado, instruida com documentagao do registro civil que comprove, nao
so o grau de parentesco dos beneficiarios enumerados, mas tambem, se for o
caso, a exclusao de beneficiarios preferenciais.

Paragrafo unico. A documentagao de que trata este artigo podera
ser apresentada em original, certidao verbo ad verbum, ou fotocopia,
devidamente conferida.

Art. 72. Qualquer fato que importa em alteragao da declaragao
anterior obriga o contribuinte a fazer outra, aditiva, que, instruida com
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documentos comprobatorios, obedecera as mesmas formalidades exigidas para
a declaragao inicial.

Paragrafo unico. A documentagao sera restituida ao interessado
depois de certificados pelo comandante, diretor ou chefe, na propria declaragao,
as especies dos documentos apresentados com os dados relativos aos oflcios do
registro civil que os expediram, bem como os livros, numeros de ordem e
respectivas folhas que contem os atos originais.

CAPITULO VI
DO TEMPO DE CONTRIBUIGAO E DA AVERBAfAO

Art. 73. O militar estadual tera direito de computar, para fins de
concessao dos beneficios dos regimes de que trata esta Lei, o tempo de
contribuigao ao Regime Geral de Previdencia Social e aos Regimes Proprios de
Previdencia Social municipal, estadual, do Distrito Federal e da Uniao, prestado
sob a egide de qualquer regime juridico.

Paragrafo unico. A comprovagao do tempo de contribuigao e a
emissao da Certidao de Tempo de Contribuigao observara a legislagao
pertinente, de acordo com as seguintes normas:

I - nao sera admitida a contagem em dobro ou em outras
condigoes especiais ou ficticias; e

II - e vedada a contagem de tempo de contribuigao no servigo
publico com o de contribuigao na atividade privada, quando concomitantes.

Art. 74. Sera computado como tempo de contribuigao, para fins
de reserva remunerada ou reforma, o tempo em que o segurado esteve:

I - em disponibilidade remunerada; e
II - em licenga sem remuneragao, observado o disposto no art. 99

desta Lei.
Art. 75. O tempo de contribuigao sera averbado mediante a

apresentagao da Certidao de Tempo de Contribuigao - CTC, em original,
expedida pelo orgao gestor do regime de previdencia a que o segurado esteve
filiado, ou, excepcionalmente, pelo orgao de origem do segurado, desde que
devidamente homologada pela respectiva unidade gestora do regime proprio do
ente federativo.

§ 1° Continuam validas as certidoes de tempo de servigo emitidas
pelos orgaos da administragao publica da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, suas autarquias, fundagoes ou unidades gestoras de
regimes de previdencia social, relativamente ao tempo de efetivo servigo
prestado, com data de emissao anterior a publicagao da Emenda Constitucional
n° 20, de 15 de dezembro de 1998.

§ 2° No ambito do RPPM, somente o Gestor Previdenciario podera
emitir CTC de seus ex-segurados, observados modelo e procedimento
disciplinados em regulamento.

Art. 76. O tempo de efetivo servigo prestado pelo segurado
anteriormente ao advento da Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/1998,
sera considerado, para todos os efeitos, como tempo de contribuigao.

Art. 77. A CTC somente sera emitida para ex-segurado do RPPM,
ou para segurado pertinente a vinculo em outro cargo estadual, desde que esse
vinculo nao seja concomitante com o atual e que nao tenha gerado beneficio
previdenciario permanente.
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Art. 78. O fracionamento de periodos da CTC somente podera ser
efetivado quando os periodos nao tiverem sido aproveitados para fins de
aposentadoria em qualquer regime de previdencia social.

Art. 79. Sao vedadas:
I - a contagem de tempo de contribuigao de atividade privada com

a de servigo publico ou de mais de uma atividade no servigo publico, quando
concomitantes;

II - a emissao de CTC para periodo que ja tiver sido utilizado para
a concessao de aposentadoria, em qualquer regime de previdencia social;

III - a emissao de CTC para periodo ficticio, salvo se o tempo
ficticio tiver sido contado ate 16 de dezembro de 1998 como tempo de servigo
para efeito de aposentadoria, conforme previsao legal;

IV - a emissao de CTC com conversao de tempo de servigo exercido
sob condigoes especiais em tempo de contribuigao comum.

Paragrafo unico. Sera considerado como tempo no cargo efetivo,
tempo de carreira e tempo de efetivo exercicio no servigo publico o periodo em
que o servidor estiver cedido, com ou sem onus para o cessionario, a orgao ou
entidade da administragao direta ou indireta, de outro ente da Federagao, ou
afastado do pais por cessao ou licenciamento com remuneragao.

CAPITULO VII
DA JUSTIFICAf AO ADMINISTRATIVA

Art. 80. A justificagao administrativa constitui recurso utilizado
para suprir a falta ou insuficiencia de documento ou produzir prova de fato ou
circunstancia de interesse dos segurados ou beneficiarios, perante o Gestor do
RPPM,

§ 1° Nao sera admitida a justificagao administrativa quando o fato
a comprovar exigir registro publico de casamento, de idade ou de obito, ou de
qualquer ato juridico para o qual a lei prescreva forma especial.

§ 2° O processo de justificagao administrativa e parte de processo
antecedente, vedada sua tramitagao na condigao de processo autonomo.

Art. 81 . A justificagao administrativa somente produzira efeito
quando baseada em inicio de prova material, nao sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal.

§ 1° E dispensado o inicio de prova material quando houver
ocorrencia de motivo de forga maior ou caso fortuito.

§ 2° Caracteriza motivo de forga maior ou caso fortuito a
verificagao de ocorrencia notoria, tais como incendio, inundagao ou
desmoronamento que tenha atingido o orgao ou entidade na qual o segurado
alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrencia
policial feito em epoca propria ou apresentagao de documentos contemporaneos
aos fatos, e verificada a correlagao entre a atividade da empresa e a profissao do
segurado, quando for o caso.

Art. 82. A homologagao da justificagao judicial processada com
base em prova exclusivamente testemunhal dispensa a justificagao administra-
tiva, se complementada com inicio razoavel de prova material.

Art. 83. Para o processamento de justificagao administrativa, o
interessado devera apresentar requerimento que exponha, clara e
minuciosamente, os pontos que pretende justificar, indicando testemunhas
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idoneas, em numero nao inferior a 3 (tres) nem superior a 6 (seis), cujos
depoimentos possam levar a convicgao da veracidade do que se pretende
comprovar.

Paragrafo unico. As testemunhas, no dia e hora marcados, serao
inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificagao, indo o
processo concluso, a seguir, a autoridade que houver designado o processante,
a quem competira homologar ou nao a justificagao realizada.

Art. 84. Nao podem ser testemunhas as pessoas absolutamente
incapazes e os ascendentes, descendentes ou colaterais, ate o terceiro grau, por
consanguinidade ou afinidade.

Art. 85. Nao cabera recurso da decisao da Diretoria Executiva do
Gestor do RPPM que considerar eficaz ou ineficaz a justificagao administrativa.

Art. 86. A justificagao administrativa sera avaliada globalmente
quanto a forma e ao merito, valendo perante o Gestor do RPPM para os fins
especificamente visados, caso considerada eficaz.

Art. 87. A justificagao administrativa sera processada sem onus
para o interessado e nos termos das instrugoes do Gestor do RPPM.

Art. 88. Somente sera admitido o processamento de justificagao
administrativa na hipotese de ficar evidenciada a inexistencia de outro meio
capaz de configurar a verdade do fato alegado e o initio de prova material
apresentado levar a convicgao do que se pretende comprovar.

TITULO IV
DO CUSTEIO, DA BASE DE CALCULO E DOS REGISTROS DO REGIME

CAPITULO I
DO PLANO DE CUSTEIO

Segao I
Das Fontes de Custeio

Art. 89. Constituem fontes de custeio do RPPM:
I - contribuigoes previdenciarias do Estado, dos segurados, ativos

e inativos, e dos pensionistas;
II - receitas de investimentos e patrimoniais;
III - valores recebidos a titulo de compensagao financeira, em

razao do disposto no § 9°, do art. 201, da Constituigao Federal;
IV - valores aportados pelo Tesouro Estadual;
V - demais dotagoes previstas no orgamento estadual;
VI - outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciaria, de

que trata o art. 249, da Constituigao Federal;
VII - os creditos acrescidos de juros, multas e atualizagao

monetaria, em regime de parcelamento, decorrentes de contribuigoes
previdenciarias;

VIII - os bens moveis, imoveis e direitos, de propriedade do Gestor
do RPPM;

IX - os bens, direitos e ativos transferidos pelo Estado e doagoes
efetuadas por terceiros;
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X - os valores decorrentes da alienagao de bens moveis e imoveis e
de direitos.

Segao II
Da Avaliagao Atuarial

Art. 90. A avaliagao atuarial sera realizada anualmente e servira
de base para a revisao ou manutengao da aliquota previdenciaria prevista nesta
Lei.

Segao III
Da Contribuigao e das Obrigagoes do Estado

Art. 91 . O piano de custeio do RPPM sera revisto anualmente,
com base em criterios e estudos atuariais que objetivem o seu equilibrio
financeiro e atuarial, consideradas as caracteristicas dos respectivos segurados
e beneficiarios.

§ 1° Os percentuais de contribuigao ordinaria dos segurados e
beneficiarios nao serao inferiores a da contribuigao dos militares da Uniao.

§ 2° A aliquota de contribuigao ordinaria do Estado nao podera ser
inferior a aliquota de contribuigao ordinaria dos segurados e beneficiarios nem
superior ao dobro desta aliquota.

Art. 92. O Poder Executivo encaminhara a Assembleia Legislativa
proposta para a revisao da aliquota de contribuigao que tratam os artigos 93 e
99, com o objetivo de adequa-la a percentual que assegure o equilibrio atuarial
e financeiro do RPPM, quando o estudo atuarial anual aprovado pelo Conselho
Estadual de Previdencia - CEP, de que tratam os artigos 90 e 91 desta Lei,
indicar a necessidade de revisao da aliquota.

Art. 93. A contribuigao previdenciaria sera devida ao RPPM pelos:
I - militares ativos, com aliquota de 11% (onze) por cento,

incidente sobre a base de contribuigao;
II - militares na reserva remunerada, reforma e pensionistas, com

aliquota de 11% (onze por cento), incidente sobre a parcela dos proventos de
inatividade ou pensoes que supere, mensalmente, o limite maximo estabelecido
para os beneficios do Regime Geral de Previdencia Social de que trata o art. 201
da Constituigao Federal;

III - Poder Executivo com aliquota patronal de 12% (doze por
cento), calculada sobre a base de contribuigao dos segurados ativos.

§ 1° A contribuigao previdenciaria de que tratam os incisos I e II do
caput devera ser repassada, integralmente, pelo Poder Executivo ao Gestor do
RPPM e sera contabilizada no respectivo regime, acompanhada do resumo de
sua folha de pagamento, abrangendo ativos, inativos e pensionistas.

§ 2° A contribuigao previdenciaria de que trata o inciso III do caput
sera repassada ao Gestor do RPPM pelo Tesouro Estadual.

§ 3° O repasse das contribuigoes e o fomecimento das informagoes
de que tratam os §§ 1° e 2° ocorrera ate o dia 30 (trinta) do mes subsequente ao
do mes de competencia.

§ 4° A contribuigao calculada sobre o beneflcio de pensao por
morte tera como base de calculo o valor total desse beneficio,
independentemente do numero de cotas, sendo o valor da contribuigao rateado
entre os pensionistas, na proporgao de cada cota-parte.
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§ 5° Nas agoes judiciais que envolvam direitos remuneratorios dos
segurados e pensionistas do RPPM, a contribuigao previdenciaria, quando
devida, devera ser retida por determinagao do Juizo do feito, para imediato e
automatico repasse ao Gestor do RPPM, independentemente de sua solicitagao.

§ 6° A contribuigao incidira, tambem, sobre o decimo terceiro
salario ou a gratificagao natalina dos segurados ativos e dos segurados inativos
e pensionistas, bem como sobre os demais beneficios previdenciarios desta Lei.

§ 7° Quando o militar da reserva remunerada, reformado ou
pensionista, for portador de doenga incapacitante, grave, contagiosa ou
incuravel, conforme elenco do art. 24, ou de molestia profissional, consoante
definido no art. 28, bem como o disposto no Estatuto dos Militares do Estado do
Amapa, mesmo que a doenga tenha sido contraida apos a inativagao ou
pensionamento, a contribuigao prevista no inciso II, do caput deste artigo,
incidira apenas sobre a parcela de proventos de inatividade e reforma e de
pensao que supere o dobro do limite maximo estabelecido para os beneficios do
Regime Geral de Previdencia Social de que trata o art. 201 da Constituigao
Federal.

§ 8° A concessao do beneficio da isengao prevista no § 7° deve ser
precedida de pericia medica efetuada pela Junta Medica Militar, exceto se a
inatividade do segurado se der por motivo de invalidez ou se o segurado inativo
ou pensionista, for beneficiario da isengao de imposto de renda retido na fonte,
nos termos da Lei Federal n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

§ 9° Quando a remuneragao do segurado sofrer redugao em razao
de pagamento proporcional, faltas ou quaisquer outros descontos, a aliquota de
contribuigao incidira sobre o valor total da base de contribuigao, desconside-
rando-se os descontos.

§ 10. Incidira contribuigao de responsabilidade do segurado, ativo
e inativo, do pensionista e do Estado sobre as parcelas que componham a base
de calculo, pagas retroativamente em razao de determinagao legal, administra-
tiva ou judicial, observando-se que:

I - se for possivel serem identificadas as competencias a que se
refere o pagamento, aplicar-se-a a aliquota vigente em cada competencia;

II - em caso de impossibilidade de identificagao das competencias
a que se refere o pagamento, aplicar-se-a a aliquota vigente na competencia em
que for efetuado o pagamento;

III - em qualquer caso, as contribuigoes correspondentes deverao
ser repassadas a unidade gestora no mesmo prazo fixado para o repasse das
contribuigoes relativas a competencia em que se efetivar o pagamento dos
valores retroativos.

§ 11. As contribuigoes dos segurados em atividade sao devidas
mesmo que se encontrem sob o regime de disponibilidade ou gozo de beneficios.

Art. 94. E vedada a quitagao antecipada das futuras
contribuigoes do segurado, para fins de recebimento antecipado de beneficio de
reserva remunerada.

Art. 95. O recolhimento e repasse das contribuigoes dos
segurados e do Estado ocorrera ate o dia 30 (trinta) do mes subsequente ao do
mes de competencia.

§ 1° No caso de nao recolhimento na data prevista no caput deste
artigo, as contribuigoes devidas pelos segurados ou pelo Estado incidirao juros,
multas e atualizagoes sobre o valor originalmente devido, calculados sob o
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mesmo regime aplicavel as hipoteses de nao pagamento de tributes estaduais,
nos seguintes percentuais:

I - juros de 1% (um por cento) ao mes, incidentes sobre o valor
principal, atualizado monetariamente;

II - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor principal atualizado
monetariamente a ser cobrado ate 90 (noventa) dias do atraso da obrigagao;

III - apos o prazo definido no inciso anterior, o percentual de multa
a ser cobrado sera de 5% (cinco por cento) sobre o valor principal, atualizado
monetariamente.

§ 2° As dividas consolidadas dos segurados e do patronal,
existentes ate dezembro de 2003, poderao ser repactuadas em conjunto; e as
dividas exclusivamente patronais, existentes a partir de janeiro de 2004,
tambem poderao ser objeto de repactuagao, conforme o caso.

§ 3° A realizagao de um segundo parcelamento, relativo as dividas
exclusivamente patronais, so sera possivel apos a quitagao do parcelamento
anteriormente existente.

§ 4° Nos casos de que trata o § 2°, o parcelamento pode ser
realizado em ate 120 (cento e vinte) meses com as parcelas atualizadas pela
Unidade Padrao Fiscal do Estado - UPFE, acrescidas de juros de 0,5% (meio por
cento) ao mes.

Art. 96. E vedada a quitagao de divida previdenciaria do RPPM
mediante a dagao em pagamento com bens imoveis ou moveis de qualquer
natureza, agoes ou quaisquer outros titulos.

Art. 97. O repasse das contribuigoes devidas ao Gestor do RPPM
devera ser feito por documento proprio, contendo as informagoes definidas em
ato normativo do Conselho Estadual de Previdencia.

Art. 98. E obrigagao do Estado proceder, mensalmente, o
desconto, sobre a respectiva remuneragao, da contribuigao dos segurados
ativos, e efetuar ate o 30° (trigesimo) dia do mes seguinte ao de competencia, a
transferencia, em especie, das contribuigoes mensais que lhe couberem, para os
respectivos FUNDOS, nos termos do art. 93, desta Lei;

§ 1° Na hipotese de mora no recolhimento ou repasse, pelo Estado,
das verbas de que tratam o caput, pagara ele, ao Gestor do RPPM, pelo atraso,
atualizagao e juros moratorios legais.

§ 2° Para efeitos do disposto no paragrafo anterior, sem prejuizo da
aplicagao, aos responsaveis pela mora, do disposto no art. 8°. da Lei Federal n°
9.717. de 27 de novembro de 1998, o Gestor do RPPM, devera ingressar em
juizo, buscando obter medida cautelar de arresto, sequestro ou outro meio que
possa assegurar o bloqueio e a disponibilizagao de recursos existentes na conta
do Tesouro Estadual, dos respectivos valores das contribuigoes previdenciarias
e dos juros legais.

§ 3° Sob pena de incidir em infragao administrativa e penal, a
medida prevista no paragrafo anterior devera ser tomada de forma compulsoria
pelo Diretor-Presidente do Gestor do RPPM, ate 20 (vinte) dias apos a
constatagao da ausencia de recolhimento por parte do Estado.

§ 4° O nao recolhimento ou ausencia de repasse das contribuigoes
previdenciarias ou dos recursos para a cobertura da insuficiencia financeira
estabelecidos nesta Lei devera ser informado, pela Diretoria Executiva do Gestor
do RPPM, ao Conselho Estadual de Previdencia - CEP ao que representara ao
Tribunal de Contas do Estado e ao Ministerio Publico, sem prejuizo das
providencias cabiveis previstas na Lei Federal n° 9.983, de 14 de julho de 2000.
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Segao IV
ba Contribuigao do Militar Estadual Cedido, Colocado a DisposigSo, Afastado ou

Licenciado

Art. 99. Ao militar estadual afastado ou licenciado temporaria-
mente do posto ou graduagao, sem direito a remuneragao, e facultado o
recolhimento das contribuigoes previdenciarias para fim exclusivo de concessao
de reserva remunerada ou reforma observado o seguinte:

I - o militar estadual licenciado ou afastado devera fazer opgao
expressa pelo recolhimento da contribuigao previdenciaria, em requerimento
dirigido ao Gestor do RPPM, sendo que a opgao produzira efeito a partir da data
de seu protocolo;

II - a contribuigao previdenciaria, que deve ser integralmente
recolhida pelo militar estadual licenciado ou afastado, tera como base de
calculo a ultima base de sua contribuigao, atualizada de acordo com a evolugao
salarial do respectivo posto ou graduagao, e aliquota de 23% (vinte e tres por
cento), referente a soma da aliquota contributiva do segurado com a aliquota
patronal.

§ 1° A contribuigao previdenciaria efetuada durante o afastamento
ou licenciamento do segurado nao sera computada para cumprimento dos
requisitos de tempo de carreira, para fins de promogao.

§ 2° A inadimplencia do segurado licenciado ou afastado no
recolhimento da contribuigao previdenciaria por prazo superior a 3 (tres) meses
importara no cancelamento da opgao feita.

§ 3° Na efetivagao do cancelamento previsto no § 2° uma nova
opgao podera surtir efeito retroativo ao periodo de inadimplencia, com as
atualizagoes legais devidas.

§ 4° Somente sera deferido o beneflcio previdenciario ao segurado,
e a seus dependentes, durante o seu afastamento, com a opgao prevista neste
artigo, se estiverem quites com as contribuigoes respectivas, permitida a
purgagao da mora.

Art. 100. Na cessao ou disposigao de segurado para outro ente
federativo, em que o pagamento de seus vencimentos ou subsidios constitua
onus do orgao ou da entidade cessionarios, serao de responsabilidade destes:

I - o desconto da contribuigao devida pelo segurado, de 11% (onze
por cento);

II - a contribuigao patronal, de 12% (doze por cento).
§ 1° Cabera ao cessionario efetuar o repasse das contribuigoes

patronal e do segurado ao Gestor do RPPM.
§ 2° Caso o cessionario nao efetue o repasse das contribuigoes ao

Gestor do RPPM no prazo legal, cabera ao Estado efetua-lo, buscando o
reembolso de tais valores junto ao cessionario.

Art. 101. O termo ou ato de cessao do segurado com onus para o
cessionario devera prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento
e repasse das contribuigoes previdenciarias ao Gestor do RPPM, sendo que a
omissao nao implica a desoneragao de tal responsabilidade.

Art. 102. Nas hipoteses de cessao, afastamento ou licenciamento
do segurado, de que trata o art. 99, o calculo da contribuigao sera feito de
acordo com a base de contribuigao do posto ou graduagao de que o militar seja
titular.
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Art. 103. No caso de que trata o art. 99, as contribuigoes
previdenciarias deverao ser recolhidas ate o dia 30 (trinta) do mes seguinte
aquele de competencia de tais contribuigoes, prorrogando-se o vencimento para
o dia util subsequente, quando nao houver expediente bancario.

Art. 104. A Corporagao Militar a que o segurado estiver vinculado
submeterao ao Gestor do RPPM, no prazo de 30 (trinta) dias, copia do ato ou
termo de cessao, afastamento ou licendamento do segurado de suas fungoes.

Art. 105. Na cessao do segurado para outro ente federativo, sem
onus para o cessionario, continuarao sob a responsabilidade do cedente o
desconto e o repasse das contribuigoes ao Gestor do RPPM.

Art. 106. Nao incidira contribuigao para o RPPM sobre as
parcelas remuneratorias nao componentes da remuneragao do posto ou
graduagao, pagas pelo ente cessionario, ao segurado cedido ou licenciado.

Art. 107. As contribuigoes previdenciarias devidas nos termos do
art. 99 e nao repassadas ao Gestor do RPPM, no prazo legal, depois de
verificadas e confessadas, poderao ser objeto de acordo para pagamento
parcelado em moeda corrente.

Art. 108. As contribuigoes descontadas ou nao dos segurados
cedidos e nao repassadas, excepcionalmente, poderao ser parceladas de acordo
com a legislagao vigente.

Art. 109. O Gestor do RPPM mantera controle contributivo
individualizado dos segurados cedidos, afastados ou licenciados, competindo-
lhe a notificagao e demais medidas para a cobranga e recebimento das
contribuigoes previdenciarias devidas.

CAPITULO n
DOS RECURSOS ©ARANTIDORES

Art. 110. As contribuigoes previdenciarias dos segurados, dos
pensionistas e do Estado, bem como os demais recursos vinculados ao RPPM
somente poderao ser utilizados para o pagamento dos beneficios previstos nesta
Lei, ressalvadas as despesas administrativas de que trata o art. 116.

§ 1° As contribuigoes e os recursos de que trata o caput serao
depositados em conta distinta da conta do Tesouro Estadual.

§ 2° As aplicagoes financeiras dos recursos de que trata o caput
atenderao as resolugoes do Conselho Monetario Nacional.

CAPITULO HI
DA BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIGOES

Art. 111. Considera-se como base de contribuigao a remuneragao
do posto ou graduagao, composta por seu subsidio ou parcela de natureza
remuneratoria do militar da ativa, os proventos e as pensoes, todos
estabelecidos em lei estadual, excluidos:

I - as diarias para viagens;
II - a ajuda de custo;
III - a indenizagao de transporte;
IV - o salario-familia;
V - o auxilio-alimentagao;
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VI - o auxilio-creche;
VII - as parcelas remuneratorias pagas em decorrencia do local de

trabalho;
VIII - a parcela percebida em decorrencia do exercxcio de cargo em

comissao ou de fungao de confianga;
IX o abono de permanencia de que trata a Emenda

Constitucional n° 41/2003;
X - a gratificagao de um tergo das ferias; e
XI as demais verbas de natureza indenizatoria, nao

incorporaveis, previstas em lei.
Paragrafo unico. Fica vedada a incorporagao aos proventos de

reserva remunerada, reforma e as pensoes de verbas remuneratorias que nao
tenham integrado a base de contribuigao.

CAPITULO IV
DO PAGAMENTO DAS DIFEREN£AS DE PROVENTOS E PENSOES

Art. 112. Havendo a reforma de militar estadual com percepgao
de proventos com base no grau hierarquico superior, nos termos do art. 25
desta Lei, o Estado repassara, mensalmente, ao RPPM, a titulo de compensagao
a diferenga pecuniaria devida em razao desse beneficio, para que este proceda
ao pagamento integral referente ao subsidio do posto ou graduagao.

§ 1° Havendo a promogao post mortem de militar estadual de que
trata o § 2°, do artigo 31, desta Lei, o Estado repassara, mensalmente, ao
RPPM, a titulo de compensagao a diferenga pecuniaria devida em razao do grau
hierarquico imediato, para que este proceda ao pagamento integral referente a
pensao devida.

§ 2° A Diretoria de Beneficio de Militares fara os devidos registros
para informar ao Poder Executivo do Estado do Amapa, a fim de que este
repasse, mensalmente, a titulo de compensagao a diferenga pecuniaria devida
em razao do grau hierarquico superior ou promogao post mortem.

TITULO V
DA ORGANIZA£AO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS MILITARES

CAPITULO I
DO GESTOR E DA ADMINISTRA£AO DO RPPM

Art. 113. Em consonancia com o disposto no § 20, do art. 40 e no
§ 1°, do art. 42, da Constituigao Federal, que atribui a lei estadual especifica
dispor sobre as materias do art. 142, § 3°, inciso X, a unidade gestora
Previdenciaria do Regime Proprio de Previdencia dos Militares (RPPM) sera a
entidade Amapa Previdencia - AMPREV, ou quern a suceder.

§ 1° Aplica-se a unidade gestora do RPPM as disposigoes sobre a
Constituigao da Entidade de Previdencia contida nos artigos 98, 99, 100 e 101
da Lei Estadual n° 915, de 18 de agosto de 2005, alterada pela Lei Estadual n°
960, de 30 de dezembro de 2005 e Lei Estadual n° 1.120, de 21 de setembro de
2007.

§ 2° Aplica-se, tambem, ao gestor do RPPM as disposigoes sobre
Conselho Estadual de Previdencia e Conselho Fiscal contida nos artigos 102,
103, 104, 105, 106 e 107 da Lei Estadual n° 915, de 18 de agosto de 2005,
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alterada pela Lei Estadual n° 960, de 30 de dezembro de 2005 e Lei Estadual n°
1.120, de 21 de setembro de 2007.

§ 3° Fica criada no ambito do gestor do RPPM uma Diretoria de
Beneficios dos Militares, a quem compete as agoes referentes a inscrigao e ao
cadastro de segurados ativos,. inativos, dependentes e pensionistas; ao
processamento das concessoes de beneficios previdenciarios e das respectivas
folhas de pagamento; os calculos atuariais e o acompanhamento e controle da
execugao dos Pianos de Beneficios Previdenciarios e do respectivo Plano de
Custeio Atuarial.

§ 4° Fica criado 1 (um) cargo em comissao de Diretor de Beneficios
Militares, remunerado com fungao de nivel FGS-3, e 4 (quatro) cargos em
comissao de Analista de Beneficios Militares, remunerados com fungao de nivel
FGS-2.

§ 5° Os cargos criados de acordo com o paragrafo anterior serao
nomeados livremente pelo Govemador do Estado, entre militares estaduais da
ativa, da reserva remunerada ou reformados, que tenham formagao superior na
area juridica, economica, contabil ou administrativa.

§ 6° O exercicio dos cargos em comissao de que trata o § 4°, deste
artigo, sera sem prejuizo da totalidade do subsidio, da remuneragao ou dos
proventos do posto ou da graduagao.

§ 7° Os cargos, encargos, missoes, atividades e qualquer fungao
militares estaduais no Gestor do RPPM sao considerados deexercidas

natureza militar para todos os efeitos legais.
por

Art. 114. Os recursos previdenciarios, conforme definigao do
inciso V, do art. 3°, somente poderao ser utilizados para o pagamento dos
beneficios relacionados no art. 18, salvo o valor destinado a taxa de
administragao.

Art. 115. As despesas administrativas do RPPM nao poderao
exceder anualmente a 2% (dois por cento) do valor total da remuneragao,
proventos e pensoes dos segurados e beneficiarios vinculados, com base no
exercicio anterior.

Paragrafo unico. O RPPM, apos a aprovagao do Conselho Estadual
de Previdencia, podera rever o percentual da taxa de administragao de cada
exercicio financeiro, que sera fixado por lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo.

Art. 116. Fica o Gestor do RPPM autorizado a realizar,
exclusivamente, as seguintes despesas:

I - pagamento dos beneficios previdenciarios previstos nesta Lei;
II - pagamento do pessoal ativo da unidade gestora do RPPM e

respectivos encargos;
III - aquisigao de material permanente e de consumo e demais

insumos necessarios a manutengao do RPPM;
IV - manutengao e aperfeigoamento dos instrumentos de gestao do

RPPM e da propria entidade;
V - investimentos, com reversao dos ganhos para cada um dos

respectivos regimes;
VI - seguro de bens permanentes para protegao do patrimonio do

RPPM e da propria entidade.
Paragrafo unico. Os recursos necessarios ao pagamento das
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despesas de que trata este artigo integrarao a dotagao orgamentaria do Gestor
do RPPM, conforme dispuser a Lei dos Meios de cada exercicio financeiro.

Art. 117. A taxa de administragao sera apurada relativamente ao
exercicio financeiro anterior, destinando-se exclusivamente:

I - ao custeio das despesas correntes e de capital necessarias a
organizagao e ao funcionamento do Gestor do RPPM, inclusive para a
conservagao do seu patrimonio;

II - ao pagamento de pessoal ativo do Gestor do RPPM e dos
respectivos encargos sociais.

§ 1° O descumprimento dos criterios fixados neste artigo para a
taxa de administragao do Gestor do RPPM representara utilizagao indevida de
recursos previdenciarios e exigira o ressarcimento do valor que ultrapassar o
limite estabelecido.

§ 2° A aquisigao ou construgao de bens imoveis com os recursos
destinados a taxa de administragao restringem-se aos destinados ao
funcionamento do RPPM.

§ 3° Eventuais despesas com contratagao de assessoria ou
consultoria deverao ser custeadas com os recursos da taxa de administragao.

§ 4° Nao serao computados no limite da taxa de administragao de
que trata este artigo o valor das despesas do RPPM custeadas diretamente pelo
Tesouro Estadual e os valores transferidos pelo Tesouro ao Gestor do RPPM
para o pagamento de suas despesas correntes e de capital, desde que nao sejam
deduzidos dos repasses de recursos previdenciarios.

CAPITULO n
DA ESCRITURAfAO FINANCEIRA E CONTABIL

Art. 118. O RPPM observara as normas de contabilidade fixadas
pelo orgao competente da Uniao.

Paragrafo unico. A escrituragao contabil do RPPM devera ser
distinta da mantida pelo Tesouro Estadual.

Art. 119. O Estado encaminhara ao Ministerio da Previdencia
Social:

I - Demonstrativo de Receitas e Despesas do RPPM;
II - Comprovante mensal do repasse ao RPPM das contribuigoes a

seu cargo e dos valores retidos dos segurados e beneficiaries;
III - Demonstrativo Financeiro relativo as aplicagoes do RPPM; e
IV - Demonstrativo de Resultados da Avaliagao Atuarial - DRAA.
Paragrafo unico. Os documentos previstos nos incisos I, II e III

serao encaminhados ate trinta dias apos o encerramento de cada bimestre do
ano civil e o documento previsto no inciso IV, ate o dia 31 de julho de cada
exercicio.

Art. 120. A contabilidade do RPPM sera executada na forma da
legislagao aplicavel, observados os seguintes prazos e procedimentos:

I - apos deliberagao do Conselho Estadual de Previdencia sera
divulgado pelo Gestor do RPPM o resumo do balancete do mes anterior,
demonstrando a receita realizada, os pagamentos efetuados e o saldo
disponivel;
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II - ate o dia 1° de julho de cada exercicio sera divulgado o resumo
do balango anual do RPPM, contendo o demonstrative de todos os valores
referentes ao exercicio anterior, devidamente consolidados e totalizados;

III - a avaliagao de bens, direitos e ativos de qualquer natureza, em
conformidade com a Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de 1964, e alteragoes
posteriores.

/Art. 121. O Gestor do RPPM, para permitir pleno controle
financeiro e contabil das receitas do RPPM, no prazo de ate 180 (cento e oitenta)
dias apos a publicagao desta Lei:

I - implantara controle distinto de contas bancarias para o regime
de que trata esta Lei;

II - depositary as disponibilidades de caixa dos regimes em contas
separadas das demais disponibilidades do Estado;

III - registrars, contabil e individualmente as contribuigoes do
RPPM;

IV - promovera escrituragao contabil distinta da mantida pelo
Tesouro Estadual, inclusive quanto as rubricas destacadas no orgamento para
pagamento de beneficios.

§ 1° O exercicio contabil tera a duragao correspondente a um ano
civil.

§ 2° Deverao ser adotados registros contabeis auxiliares para
apuragao de depreciagao, de avaliagoes e de reavaliagoes dos bens, direitos e
ativos.

§ 3° Os demonstratives contabeis deverao ser complementados por
notas explicativas e outros quadros demonstratives necessarios ao minucioso
esclarecimento da situagao patrimonial do Gestor do RPPM.

§ 4° Os bens, direitos e ativos de qualquer natureza deverao ser
avaliados em conformidade com a Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, e
reavaliados periodicamente na forma estabelecida na Portaria MPS n°
916/2003.

CAPITULO HI
DO REGISTRO INDIVIDUALIZADO DOS SEGURADOS

Art. 122. O Gestor do RPPM mantera registro individualizado dos
seus segurados, que contera as seguintes informagoes:

I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
II - matricula e outros dados funcionais;
III - base de contribuigao, mes a mes;
IV - valores mensais da contribuigao do segurado;
V - valores mensais da contribuigao patronal;
VI - base de contribuigao, mes a mes, do periodo de tempo de

contribuigao averbado, com competencia posterior a julho de 1994;
VII - beneficios previdenciarios eventualmente concedidos ao

segurado.
Paragrafo unico. Os valores constantes do registro cadastral

individualizado serao consolidados para fins contabeis.
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CAPITULO IV
DA FISCAUZACAO E AUDITORIA

Art. 123. O Gestor do RPPM mantera programa permanente de
revisao e manutengao da concessao e do pagamento dos beneficios do RPPM, a
fim de garantir a sua regularidade, legitimidade e legalidade, observada a Lei.

Art. 124. O Gestor do RPPM procedera a auditoria previdenciaria
permanente no orgao do Poder Executivo responsavel pelo recolhimento,
repasse e demais atividades relativas ao RPPM, ficando os responsaveis
obrigados a prestar os esclarecimentos e as informagoes que lhes forem
solicitados.

CAPITULO V
DA JUNTA PERICIAL DE SAODE E DA LICENCA MEDICA

Art. 125. A Junta Medica Pericial de Saude da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa e competente para proceder a
exames, diagnostics e pareceres medicos acerca do estado de saude dos
Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Amapa, acometidos de
doengas, enfermidades ou qualquer outro dano fisico ou mental que implique
afastamento para tratamento de saude, ou incapacidade definitiva do militar
estadual para o servigo militar, a fim de proceder o regular processamento de
reforma, conforme estabelecido no Estatuto dos Militares do Estado.

Art, 126. O tempo que o militar passou, ou vier a passar, afastado
do exercicio de suas fungoes, em consequencia de doengas ou ferimentos
decorridos de acidente, na preservagao da ordem publica, em operagoes
militares, ou de molestia adquirida no exercicio de qualquer fungao militar, sera
computado como licenga medica para tratamento de saude propria e como se
ele estivesse em efetivo exercicio daquelas fungoes.

Art. 127. As atribuigoes dos membros da Junta Pericial de Saude
da PM/AP e CBM/AP serao reguladas em lei militar especifica.

TTTULO VI
DO ABONO PERMANENCIA E DAS DISPOSIfOES FINAIS

CAPITULO I
DO ABONO DE PERMANENCIA

Art. 128. O militar estadual que, mesmo havendo preenchido os
requisitos para a obtengao de sua transference para a reserva remunerada,
opte por permanecer em atividade, sera concedido um abono de permanencia
equivalente ao valor da sua contribuigao previdenciaria, ate completar as
exigences para a inatividade compulsoria.

§ 1° O pagamento do abono de permanencia e de responsabilidade
do Poder Executivo em que o segurado estiver lotado e sera devido a partir do
cumprimento dos requisitos para obtengao do beneficio de sua inatividade.

§ 2° O recebimento do abono de permanencia pelo militar estadual
que cumpriu todos os requisitos para a obtengao de inatividade voluntaria com
proventos integrals nao constitui impedimento a concessao de sua reserva
remunerada, desde que cumpridos os requisitos legais.

§ 3° Em caso de cessao do militar estadual, o responsavel pelo
pagamento do abono de permanencia sera o orgao ou entidade ao qual se
incumbe o onus pelo pagamento da remuneragao ou subsidio, salvo disposigao
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expressa em sentido contrario no termo, ato, ou outro documento de cessao ou
afastamento do segurado.

CAPrruio n
DAS DISPOSIfOES FINAIS

Art. 129. Aplica-se no ambito do RPPM a segregagao de massa de
que tratam os artigos 1° e 2°, da Lei n° 1.492, de 29 de dezembro de 2009.

Art. 130. Fica garantido no ambito do RPPM o previsto no art. 67,
§ 12, da Constituigao do Estado do Amapa.

Art. 131. O Estado do Amapa e responsavel pelo pagamento da
reserva remunerada, da reforma e das pensoes nas hipoteses de extingao,
insolvencia ou de eventuais insuficiencias financeiras do RPPM decorrentes do
pagamento de beneficios previdenciarios previstos nesta Lei.

Art. 132. Aplicam-se aos beneficios previdenciarios previstos
nesta Lei, ainda que legalmente acumulados, o limite maximo estabelecido no
art. 37, inciso XI, da Constituigao Federal, com redagao da Emenda
Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2012.

Art. 133. As adequagoes necessarias no Plano Plurianual e no
Orgamento Geral do Estado, para atender as disposigoes desta Lei, se for o
caso, serao promovidas por lei especifica.

Art. 134. E vedado ao Gestor do RPPM celebrar convenio,
consorcio ou outra forma de associagao com a Uniao, os Estados ou Municipios,
para a concessao de beneficios previdenciarios a conta do RPPM.

Art. 135. E vedado ao Gestor do RPPM realizar o pagamento, a
custa dos recursos previdenciarios de que trata esta Lei, de qualquer vantagem
prevista no art. 67, § 7°, da Constituigao do Estado do Amapa.

Art. 136. O Gestor do RPPM, mediante aprovagao do CEP,
estabelecera os instrumentos para a atuagao, o controle e a supervisao do
RPPM, nos campos administrative, tecnico e economico-financeiro.

Art. 137. O Gestor do RPPM mantera sistema de ouvidoria para
seus segurados e pensionistas.

Art. 138. Aos atos de concessao de reforma, tendo por
fundamento a percepgao de proventos calculados com base no grau hierarquico
superior, e bem assim aos beneficios nos quais ocorrera promogao post mortem,
apos o ato de concessao, fica assegurada a revisao dos mesmos para adequa-los
as disposigoes desta Lei e ao Estatuto dos Militares do Estado do Amapa.

Art. 139. Esta Lei sera regulamentada, no que couber, pelo Chefe
do Poder Executivo.

Art. 140. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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