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DECRETO N? 11.449, DE 23 DE julho DE 1986. 

Regulamenta os dispositivos	 da Lei

n9 4.835, de 01 de julho de 1986,	 e

di outras providencias.

0 Governador do Estado da Paraiba , no use	 das
atribuigoes que the sao conferidas pelo artigo 60, inciso V, da Constituicao

do Estado, e em conformidade com o disposto no Art. 79 da Lei n9 4.835, 	 de

01 de julho de 1986,

DECRETA:

Art. 19 - A concessao da pensao complementar a que

se refere o paragrafo segundo do artigo 239, da Lei Complementar n9 39, de 26

de dezembro de 1985, regulamentado pela Lei n9 4.835, de 01 de julho de 1986,

obedecera a rotina estabelecida neste Decreto.

Art. 29 - Os pedidos serao subscritos pelo cOnjuge

beneficiario ou pelo representante legal dos menores, quando for o caso, 	 ins

truido com os seguintes elementos:

I - certidao de Obito;

II - portaria da aposentadoria, se for o caso, Glti

mo contracheque recebido pelo extinto, portarias de nomeacao e exoneracao 	 dE

cargos em comissao porventura exercidos e demais elementos indicativos da cor.

dicao funcional do extinto, a data do Obito;
III - certidao de idade dos filhos menores;

IV - atestado comprobatOrio da molestia, ou d4 inca

pacidade fisica do filho maior, que o impossibilite de trabalhar, 	 fornecidc

por Junta Medica do Estado ou, na sua falta, do Instituto de Previdencia 	 d(

Estado;



V- declaracao, sob as penas da lei,	 do

cOnjuge ou responsavel legal, de que o menor nao exerce atividade re

munerada de valor superior ao salario minim° vigente no Estado.

VI - Ultimo contracheque da pensao percebi

da pela pensionista.

Paragrafo Unico - Inexistindo qualquer dos
elementos referidos nos inciso II deste artigo, devera o peticionario

informar os dados de que dispuser sobre a condicao funcional do 	 ex

tinto, de maneira a possibilitar a localizacao nos assentamentos

xistententes das reparticOes estaduais.

Art. 39 - Para os efeitos deste 	 Decreto

entende-se como:

Pensao global - o valor da retribuicao

que o funcionario perceberia, se vivo estivesse e em atividade;

Pensao do Instituto de Previdencia 	 do

Estado da Paraiba (IPEP) - o valor resultante dos calculos atuariais

procedidos pelo referido Instituto, relativamente ao grupo familiar;

c) Pensao Complementar - o valor da dife

renca entre a Pensao Global e a Pensao do Instituto de Previdencia do

Estado da Paraiba (IPEP).

§ 19 - Os valores das PensOes referidas

nas alineas "b" e "c" deste artigo serao indicados nor percentuais re

lativos ao valor da pensao prevista na alinea "a".

§ 29 - A Secretaria da Administracao 	 uni

ficara o pagamento das pensOes do Instituto de Previdencia do Estado

da Paraiba (IPEP) e COMPLEMENTAR, em contracheque Gnico, debitando o

correspondente valor a conta de consignacOes do Instituto de Previden
cia do Estado da Paraiba, no que respeita a parcela de encargo da au
tarquia previdenciaria.

§ 39 - Serao pagas destacadamente, embora

no mesmo contracheque, as parcelas do canjuge e dos filhos, salvo de

cisao judicial em contrario.

Art. 49 - A Secretaria da Administracao

constituira grupo de trabalho destinado a servir de apoio a Comissao
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Especial de Revisao de Proventos e Pensoes, sob sunervisao de um dos

membros desta, observado o disposto no art. 39, naragrafo Calico, do
Decreto n9 10.418, de 28 de setembro de 1984.

Art. 59 - Compete ao Grupo de Trabalho re

ferido no artigo 49 deste Decreto:

I - apurar o valor e forma de calculo da

pensao, bem como o niimero e idade dos filhos cadastrados no organ pre

videnciario;

	

II - instruir o processo junto aos	 diver

sos "Orgaos da Secretaria da Administracao, especialmente a Coordena-

	

doria de Controle de Pessoal (CCP), Coordenadoria Central de	 Cadas

	

tro de Recursos Humanos (CCCRH) e Coordenadoria de Arquivo e	 Micro

filmagem;

respectivas divisOes;

cessao;

de fruicao do beneficio.

III - proceder aos calculos das nensOes

IV - indicar os fundamentos de cada 	 con

V - identificar os termos inicial e final

19 - Em se tratando de cargo transforma

do em outro de natureza diversa, levar-se-a em consideracao o cargo

analog°, da mesma natureza do extinto, existente no Plano de Classi-

ficacao de Cargos em vigor na data da concessao.

29 - Tratando-se de cargo extinto 	 ou

inexistindo correspondente de mesma natureza, adotar-se-a como base

de calculo o valor da retribuicao inerente ao cargo da Classe "A"	 ,

Nivel I, do Grupo Ocupacional Outras Atividades Auxiliares,	 COdigo

ATI 1302, respeitadas as vantagens pessoais do funcionario falecido.

Art. 69 - Para os efeitos da Lei n9 4835,

de 19 de julho de 1986, consideram-se os filhos legitimos e os ilegi

timos, menores de 21 anos, e os maiores que sejam portadores de	 mo

lestia ou defeito fisico que os impossibilite de trabalhar.

Art. 79 - 0 relator contemnlado 	 com	 a

distribuicao do processo supervisionara e dirigird as atividades 	 do
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Grupo de Trabalho referido no artigo 59 deste Decreto.

Art. 89 - As despesas decorrentes da Pensao

Complementar serao debitadas a conta da Contribuicao do Empregador cons
tante do orcamento vigente.

Art. 99 - Concluidos os trabalhos de 	 con

cessao da Pensao Complementar aos atuais pensionistas e aos dependen-

tes de funcionario falecido antes de 19 de janeiro de 1986, a Secreta

ria da Administracao extinguira o Grupo de Tarbalho, passando as suas

atribuicaes e encargos aos membros da Comissao Especial de Revisao de

Proventos e Pensoes ( CERP ).

Art. 10 - A Secretaria da Administracao po

dera interpretar, complementar e integrar as normas do presente Decre

to, mediante expedicao de Orientacaes Normativas, inclusive nos casos

excepcionais de inexistencia da pensao previdenciaria.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na da

to de sua publicacao, revogadas as disposicOes em contrario.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARATBA, em

Joao Pessoa, 23 de julho de 1986, 989 d Proclamacao d1RepUbl ca.

' 

MILTON BE ERRA CABRAL

G ERNADOR

CARLOS LBERTO P TO MANGUEIRA

SE ETARIO DA DMINISTRACAO

ZELICE PEREIRA DE MORAIS

SECRETARIO DAS FINANCAS
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