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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

FiROJEt0 DE LEI N

9911017
"Dispoe sdbre a aposentadoria dos
guardas municipals, nos . Winos do
1nctso it do § 4° do art; 40 da
Con#114tuigao Federal ctc LC 14412014, e
da °titres Provklencias"

Art 1 Qiervidor pOblicoocupantedo cargo de guarda municipal sera aposentado:
I dompulsoriarnentei'aos 83 fsessenta e cinco) anos de idade;
II volunteriamente, independenteniente da idade:
a) epos 30 -(tririte) anos de owtribuicao, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) an
exerdpio em cargo de guards municipal, se homem;
b) apOs 25 (vinte a cinco) anos de contribuicao; desde que conte, pelo mews, 15 (quinze)
anos de exercfcio em cargo de guarda municipal, se muffler.
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Art 2= 0 poder executivo tegulameritara ,e.sta lei no prazo de 90 dial • contadokr da
publicacao desta lei.
•4

Art. 3°- 0 Poder Executivo podera expedir os atoe" que se filerem nelcessari;
execuccio fiesta Lei.
Art 4°- Este Lei entry em vigor
contrail°.

Iva data.de suapublicacao, revogando as disposicoet em

Belo Hotlzo

MG,

13 de Janeiro de 2017
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1 reciclado pdquirido no &IMO do programa ''Resporiaqilirkode Ambient:it" (Portarian° 10,741/07).
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JUSTIFICATIVA
Este -projeto de lei tern o proposito de estabelecer os requisitos de aposentadoria
para os servidores pbblicos que exercem sums fun -roes nosoargos de guarda municipal, nos termos
do inciso II do_ '§ 4° do art. 40 da Constituicao Federal c/c LC 144/2014. Este dispositivo
coristitucional autoriza a tract°, ern Lei, CoMPlementar, de criterios e requisitos diferenctsdos para
concessto de aposentadoria aos servidores pbblicos que exercarn atividades de risco.
A legislacab atual ja estabelece requisltos diferenciados pare a aposenteclorie de
servidores policiais, autorizando a ccincessao do beneffclo aqueles que completarem 30 anos de
contribuicaci e 20 anos de exercfcio, em atividade, de natureza estritarnente policial, 110 caso dos
homens,, corn reducto de 5 anos pare as mulheres, lento no tempo de contributed° quanto de
exercfcio. Nem disso, a aposentadolia compuabria dos servidores policiais a fixada aos 65 anos.
Trata-se de medida justa, que reconhece o °store° extraordintrio a que os policiais
se subrnetem cc4ocando sua prOpria -vide em- risco pare garantir a seguranga publica. A legislagio,
toclavia, a qmissa em relarrao aos guardat mUniCipais, categOrta que ,tambem exerce furled° de
grande relevancia para a sociedade, em condicOes que expeem a *CO. Q projeto que
apresentarnoS se destina a saner essa dmissao,.concedendo aos guardas municipals requisitos de
aposentadoria nos mesmos patamares cfaqueles atribuidos aos sbrvidorespoliciais. •
,

As atribuiceres precfpuas dos cargos de gtrarda municipal, vottadas para a
protect° da ordem p6blica, sac, inerentemente sujeltes a risco. 0 estabelecirnento de regras de
aposentadoria especial pace essas categories 6, portant°, acima de tudo, uma questa° de justice.
Trate-se, adernais, de time domande ditada pela`cosOncia jurfdico-consffiucional
de nosso ordenamento. A Constitute*, Federal dispbe Aobre as atividades dessas dues cegorlas
no capitulo reserved° a Seguranca Pablice. Corn efeito, o artigo 144 da Lei Maior, dedicado a
norrnatizar as atividades dos servidores, policials, tambem disObe sobre as fungOes dos guardas municipals (§
Como o proprio constitUinte reconhece sirrillaridade nas funcaes dos servidores
policiais e dos guardas municipais, ao dispcir sobre as atribuicOeS de todos ales em um mesmo
contexto, entendemos que a legislacao coMplementar , Tido pode firmer distincao entre essas
- categories no que diz respeito aos criterios e requfsitos Para ooncessao de aposentadoria.
Pela importanda do tema em exposicao, faz-se o prbjeto merecedor da atencto
dos nobres pares para a'apreciactio do presente Projeto de Lei, corn o intuit° de aproV6-to.
Belo Horizonte/MG, 13 de Janeiro de 2017

Papel welded° ac7quirido no amebae) do programa "Responsabilidade Ambietual" (Portara° n° 10.741/07).

