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LEI N °017/95

"SÚMULA: ALTERA O TEXTO DO ARTIGO 119 DA
LEI N° 012/93 DE 06 DE MAIO DE 1993 E DA
OUTRAS PROVIDeNCIAS,"

Paraná

•

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE aprovou e, eu, Prefeito
Munioipalsanoionoa seguinte

L
E
I

Artigo 1° - O artigo 119 da Lei 012/93, passaa vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 119 - OServidor será aposentado:

I - Compuls6rlamente, aos 70 (setenta) anos de
Idade, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço;

11 - Voluntariamente;

a) aos 36 (trinta e cinco) anos de serviço, se
homem,e aos 30 (trinta), se mulher;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exerc(clo em
funções do magistério, se professor, e 25 (vinte e
cinco), se professora, com proventos integrais;
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c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos
25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos
proporcionais a esse tempo;

Paraná

•
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de Idade, se
homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço;

111- Por Invalidez;

Parágrafo primeiro: A aposentadoria por Invalidez
será sempre precedida de licença, por perfodo não
Inferior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando a
junta médica decidir, em prazo menor, pela
Incapacidade doServidor.

Parágrafo segundo: Será considerado perma-
nentemente Inválido o Servidor que, passado o
perfodo de 24 (vinte e quatro) meses, constante do
parágrafo primeiro for submetido a junta médica, e
esta declarar sua incapacidade permanente."

Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
• revogadas as disposições emcontrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
AM, doze dias do mês de setembro de 1995

E ~(?
Wen:sJPlres
Prefeito Municipal
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