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RIO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 204 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE 
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Branco decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° Fica instituído o Plano de Incentivo à Aposentadoria – PIA/2022, destinado aos servidores do Município de Rio Branco que na vigência desta 
Lei Complementar: 
I – atenda aos requisitos necessários à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, integral ou proporcional;

adoção, devendo contudo observar o prazo de adesão previsto no caput do art. 3º desta lei complementar.
III – não tenha sido condenado em processo administrativo disciplinar ou ação judicial com trânsito julgado, em razão do exercício do cargo, que 
tenha gerado obrigação de restituir valores ao erário.
Art. 2° O Plano de Incentivo à Aposentadoria consiste em:

III – passagem imediata para a inatividade, desde que preenchidos os requisitos legais para o direito a aposentadoria;
IV – irreversibilidade da aposentadoria concedida nos termos desta Lei Complementar.
§1° Os valores da remuneração objeto da indenização que trata o caput deste artigo serão apurados pelo somatório do vencimento e demais vanta-
gens pessoais de caráter permanente do cargo efetivo referente ao mês em que o servidor aderir ao Programa, excluindo-se as verba de natureza 
indenizatória e de carater transitório.
§2° O incentivo pecuniário tem natureza unitária, eventual e indenizatória, não se incorporando, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposen-
tadoria, não integra base de cálculo de margem consignável, não gera qualquer direito adquirido ou benefício previdenciário, nem integra base de 
cálculo de descontos, salvo as retenções de pensão alimentícia, desde que expressamente prevista em ordem judicial.
Art. 3° O servidor interessado deverá, por meio de processo administrativo próprio, apresentar o requerimento de adesão ao Plano de Incentivo à 
Aposentadoria – PIA/2022, até a data de 28.02.2023, diretamente na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, por seu Departamento 
de Vida Funcional – DVFS.

§2° O servidor que decidir pelo Plano de Incentivo à Aposentadoria, e já receba o abono de permanência, poderá se afastar de suas atividades 
laborais no dia seguinte ao da adesão, mesma situação para os servidores que já possuam processo de aposentadoria em tramitação e que façam 
a adesão ao Plano no prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que já recebam o abono de permanência.

modalidades previstas no inciso I, do art. 1º desta lei complementar, mesma situação ao servidores que possuam processo de aposentadoria em 
tramitação e que ainda não estavam recebendo o abono de permanência.
§4° O servidor que aderir ao Plano previsto nesta lei complementar, e desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria, passará a integrar 
o quadro de inativos do municipio de Rio Branco.

Art. 4° Poderá requerer o benefício sem prejuízo, o servidor que se encontrar em gozo de férias regulamentares, desde que preenchidos os requi-
sitos do art. 1º desta Lei complementar, bem como respeitando o prazo do caput do artigo 3º desta Lei Complementar.

listagem formada a partir de análise do órgão gerenciador, e nesta ordem decididos pelo Secretário Municipal de Gestão Administrativa.

à aposentadoria dos servidores que aderirem ao Plano.
-
-

ria de Gestão Administrativa auxiliar nos procedimentos previstos nesta Lei Complementar.
Art. 9° A indenização instituída nesta lei Complementar não interfere no cálculo dos proventos de aposentadoria a que tiver direito o aderente na 
forma da legislação.
Art. 10. Esta Lei Complementar não se aplica à aposentadoria por invalidez ou compulsória por idade.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Tião Bocalom 
Prefeito de Rio Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 200 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

de 21 de dezembro de 2009; Lei Municipal nº 1.885, de 30 de dezembro de 2011; Lei Municipal 2.035, de 21 de março de 2014, Lei Municipal nº 
2.176, de 01 de abril de 2016 e Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 2017”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE 
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Branco decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° O inciso II do §4° do art. 35 da Lei Municipal n° 1.629, de 29 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“II - Os procuradores do Município de Rio Branco aposentados no cargo perceberão o valor integral da quota de rateio até que seja extinta a apo-
sentadoria, excetuados os procuradores que já estavam na inatividade na data da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº. 41/2017, 
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Art. 2° Fica acrescido o § 9° ao art. 25 da Lei Municipal n° 1.629, de 29 de dezembro de 2006, passando a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 3° Esta Lei Complementar entrará em vigor da data de sua publicação.

Tião Bocalom 
Prefeito de Rio Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 201 DE 27 DE DEZEMBRO DE  2022

“Altera a Lei Complementar n° 72, de 05 de  novembro de 2019, que dispõe sobre PCCR do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – 
RBPREV, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE 
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Branco decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° Ficam alterados os incisos II, III e acrescido o inciso IV ao artigo 4°, da Lei Complementar n° 72, de 05 de  novembro de 2019,  passando a 
vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 4° ..............................................................................................
II - Grupo 2: Analista Previdenciário, ocupado por servidores com formação de curso de ensino superior, ocupado pelos cargos constantes no Anexo 
II desta Lei;
III - Grupo 3: Analista Previdenciário Contador, ocupado por servidores com formação de curso de ensino superior e Registro Ativo no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC, ocupado pelos cargos constantes no Anexo III desta Lei;
IV - Grupo 4: Analista Jurídico Previdenciário, ocupado por servidores com formação em Direito e Registro Ativo na Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB, conforme Anexo IV desta Lei. 
Art. 2° Fica alterado o inciso IV, e § 1º  do art. 5º da Lei Complementar nº 72, de 05 de  novembro de 2019, com a seguinte redação:
Art. 5° ..............................................................................................
IV – Procurador autárquico;

-
ferida as atribuições de representação judicial e extrajudicial do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, cabendo a cada um deles, 
isoladamente ou em conjunto, o exercício de todas as atribuições do cargo descritas no anexo IV, desta Lei Complementar.
Art. 3° Fica acrescido o § 1° ao artigo 8°, da Lei Complementar n° 72, de 05 de  novembro de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8° ...........................................................................................

Art. 4° Fica alterado a alínea “e” do inciso I, a alínea “b” do inciso II, e acrescido as alínea “d” e “e” ao inciso II, e alterado os § 6º, § 8º, § 9º, § 10, § 
11, e acrescido os § 13, § 14, § 15, § 16 e § 17, todos do artigo 12 da Lei Complementar nº 72, de 05 de novembro de 2019, com a seguinte redação:
“Art. 12 .....................................................................................
I ...........................................................................

II...........................................................................

posição do servidor no nível ereferência na tabela de vencimento de que trata esta Lei, não se incorpora a remuneração do cargo efetivo, assim 
como não é considerada no cálculo da base contributiva do Regime Próprio de Previdência do Município, exceto nos termos do § 6º, do artigo 6º, 
da Lei Municipal  Nº 1.793 de 23 de dezembro de 2009.

servidor no nível e referência na tabela de vencimento de que trata esta Lei, não se incorpora a remuneração do cargo efetivo, assim como não é 
considerada no cálculo da base contributiva do Regime Próprio de Previdência do Município, exceto nos termos do § 6º, do artigo 6º, da Lei Muni-
cipal  Nº 1.793 de 23 de dezembro de 2009.

§ 15.  O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, de parcelas remuneratórias percebidas 

Nº 1.793 de 23 de dezembro de 2009, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido.

inclusão na base de cálculo, e terá validade enquanto perdurar a percepção continuada de cada uma das parcelas ou até a opção pela sua exclusão 
da remuneração de contribuição, a ser também formalizada por escrito e por iniciativa de cada servidor ativo. 

de contribuição a cargo do Município como daquelas a cargo dos servidores ativos.”


