PORTARIA N° 008/2020/MPC/PA
A Procuradora-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o § 8º do art. 40 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO o art. 15 da Lei Federal nº 10.887/2004, c/c o § 1º do
art. 40 do Regulamento da Previdência Social (Decreto Federal nº
3.048/1999);
CONSIDERANDO o art. 36-C da Lei Complementar Estadual nº 39/2002,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 110/2016;
CONSIDERANDO a Portaria nº 914, de 13/01/2020, do Ministério da
Economia, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e
CONSIDERANDO que há, no quadro de pessoal deste Parquet de
Contas, pensionistas com benefícios concedidos sem paridade,

RESOLVE:
I – APLICAR, sobre os benefícios de pensão por morte sem
paridade concedidos no âmbito deste Órgão Ministerial, os fatores de
reajuste previstos no Anexo I da Portaria nº 914, de 13/01/2020, do
Ministério da Economia.
II – Esta portaria entra em vigor na presente data, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2020.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 16 de janeiro de 2020

SILAINE KARINE VENDRAMIN
PROCURADORA-GERAL DE CONTAS

Constituição Federal
ART.40, § 8º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

LEI Nº 10.887 DE 18 DE JUNHO DE 2004
Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º
desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados
os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e
pensões de acordo com a legislação vigente. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de
2008) (Vide ADIN nº 4.582, de 2011)

RPS - DECRETO Nº 3.048 DE 06 DE MAIO DE 1999
Art. 40. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real da data de sua concessão.
§ 1º Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

O art. 36-C da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 110/2016;
Art. 36-C. Os proventos de aposentadoria e as pensões previdenciárias aos quais seja
aplicável o disposto no § 8º do art. 40 da Constituição da República Federativa do
Brasil, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003, sem a garantia da paridade, deverão ser reajustados anualmente, na data-base
de 1º de janeiro, pelo Índice Nacional e Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

