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ESTADO DA PARAÍBA

DIÁRIO OFICIAL
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 46, DE 20 DE AGOSTO DE 2020.

Altera a disciplina do regime próprio de previdência social no âm-
bito do Estado da Paraíba, prevê regras de transição, disposições 
transitórias e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, nos 
termos do § 3º do art. 62, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda Constitucional:

Art. 1º A Constituição do Estado da Paraíba passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.31. ........................................
..............................................................
VI - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá 

fi liado a esse regime, no ente federativo de origem.
....................................................
.............................................................
Art. 34.  Os regimes próprios de previdência social dos servidores titulares de cargos 

efetivos do Estado e dos Municípios terão caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios 
que preservem o equilíbrio fi nanceiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, 

quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações perió-
dicas para verifi cação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na 
forma de lei do respectivo ente federativo;

II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 
70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 

III – voluntariamente, no âmbito do Estado, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, 
se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Municípios, na idade 
mínima estabelecida mediante alteração das respectivas Leis Orgânicas, observados o tempo de contri-
buição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que 
se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal ou superiores ao limite máximo estabelecido para o 
Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 16 a 18 deste artigo.

§ 3º No âmbito do Estado, as regras de cálculo e reajustamento dos benefícios de 
aposentadoria e pensão por morte serão as mesmas aplicáveis aos servidores da União e seus respectivos 
dependentes. 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de 
benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 5º ao 7º deste artigo.

§ 5º No âmbito do Estado, a aposentadoria de servidores com defi ciência, previamente 
submetidos à avaliação biopsicossocial, a ser realizada por equipe multiprofi ssional e interdisciplinar, 
observará os requisitos e critérios estabelecidos por lei complementar federal, que estabelecerá idade e 
tempo de contribuição diferenciados.

§ 6º As aposentadorias de ocupantes dos cargos estaduais de agente penitenciário, de 
agente socioeducativo ou de policial civil observarão as mesmas regras aplicáveis aos servidores da 
União de que trata o art. 144, caput, incisos I a III da Constituição Federal.

§ 7º Os requisitos e critérios para aposentadoria de servidores estaduais cujas ativi-
dades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos pre-
judiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profi ssional ou 
ocupação, e o enquadramento por periculosidade serão estabelecidos em lei complementar estadual, 
contemplando idade e tempo de contribuição diferenciados.

§ 8º De acordo com o disposto em lei complementar estadual, os ocupantes do cargo 
de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação ao disposto no inciso III do § 
1º do caput deste artigo, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 9º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da 
Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime previsto 
neste artigo, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previ-
denciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.

§ 10. Observado o disposto no § 2º do art. 201 da Constituição Federal, quando se 
tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será 
concedido observando-se as mesmas regras aplicáveis aos servidores da União de que trata o art. 144, 
caput, incisos I a III da Constituição Federal, quando se tratar de benefício instituído por ocupantes dos 
cargos estaduais de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial civil.

§ 11. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado 
para fi ns de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal, e 
o tempo de serviço correspondente será contado para fi ns de disponibilidade.

§ 12. É vedada a contagem de tempo de contribuição fi ctício para todos os fi ns.
§ 13. Aplica-se o limite fi xado no art. 37, XI, da Constituição Federal, à soma total dos 

proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, 
bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, e ao 
montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na 
forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de 
cargo eletivo.

§ 14. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previ-
dência social, no que couber, os requisitos e critérios fi xados para o Regime Geral de Previdência Social.

§ 15. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, 
ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

§ 16. O Estado e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder 
Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, 
observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das 
aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 18 
deste artigo.

§ 17. O regime de previdência complementar de que trata o § 16 deste artigo oferecerá 
plano de benefícios somente na modalidade contribuição defi nida, observará o disposto no art. 202 da 
Constituição Federal e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar 
ou de entidade aberta de previdência complementar.

§ 18. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 16 e 17 deste 
artigo poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação 
do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

 §  19. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedi-
das pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, com percentual 
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 

§ 20. Observados os critérios estabelecidos em lei estadual, o servidor titular de cargo 
efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em 
atividade, opção a ser exercida na forma da lei, fará jus a um abono de permanência equivalente, no 
máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria com-
pulsória.

§ 21. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e 
de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime no Estado e nos Municípios, abrangidos todos os 
poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu fi nanciamento, 
observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica defi nidos em lei complementar federal.

§ 22. Para fi ns de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e 
destes entre si, observada a compensação fi nanceira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 23. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 
142 e 143 da Constituição Federal e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social 
ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fi ns de inativação militar ou 
aposentadoria, e a compensação fi nanceira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos 
militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

Art. 34-A. O tempo de contribuição e os demais requisitos para a concessão de apo-
sentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, aposentadoria compulsória, aposentadoria vo-
luntária, pensão por morte e as regras de transição dos servidores públicos estaduais e seus benefi ciários 
serão os mesmos aplicados pela União para seus servidores e respectivos dependentes. 

§ 1º O disposto no caput inclui regras e demais requisitos para os servidores com 
direito a tratamento diferenciado previstos no art. 34, §§ 5º ao 8º, desta Constituição Estadual.

§ 2° O disposto no caput aplica-se para as regras e demais requisitos de acumulação 
de benefícios.

Art. 35. ........................................
..............................................................
§ 5º O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício 

de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação 
e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

§ 6° A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente 
de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o 
rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

§ 7° É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pen-
sões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 16 a 18 do art. 34 ou que 
não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

....................................................

.............................................................
Art. 38. ........................................
..............................................................
Parágrafo único. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vin-

culadas ao exercício de função de confi ança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.
....................................................
.............................................................
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Art. 170. ........................................
..............................................................
VIII – na forma estabelecida em lei complementar federal, a utilização de recursos de 

regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249 
da Constituição Federal, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previden-
ciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao 
seu funcionamento.

....................................................

.............................................................
Art. 194. ........................................
..............................................................
§ 3º O Estado e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio 

de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensio-
nistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos 
proventos de aposentadoria e de pensões.

....................................................

.............................................................”.
Art. 2º São assegurados os direitos adquiridos e a concessão, a qualquer tempo, de 

aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publi-
cação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base 
nos critérios da legislação então vigente.

Art. 3º Os Municípios do Estado da Paraíba, por meio de emenda às respectivas leis 
orgânicas, poderão adotar, total ou parcialmente, em seus regimes próprios de previdência social, as 
regras previdenciárias estabelecidas nesta Emenda Constitucional.

Parágrafo único. A adesão a que se refere o caput deste artigo abrange as regras de 
concessão de benefícios, inclusive as de transição, e de cálculo de proventos e de pensão por morte. 

Art. 4º Fica referendada a alteração promovida pelo art. 1º da Emenda Constitucional 
nº 103, de 12 de novembro de 2019, no § 1º do art. 149 da Constituição Federal, bem como as seguintes 
revogações constantes do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019:

I - dos artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional n° 41/2003, constante do inciso 
III do art. 35;

II - art. 3º da Emenda Constitucional n°. 47/2005, constante do inciso IV do art. 35.
A rt. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, 

João Pessoa, 20 de agosto de 2020.
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confere o art. 86, inciso IV, da Constituição do Estado, e de acordo com a Lei Complementar nº 67, de 
07 de julho de 2005,

Considerando a necessidade de proceder atualização do decreto que regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços no âmbito do Estado da Paraíba,

D E C R E T A:
Art. 1º  Os §§ 3º e 4º do artigo 22 do Decreto Estadual nº 34.986, de 14 de maio de 

2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“§ 3º As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos ou 
entidades participantes.

§ 4º O instrumento convocatório preverá, ainda, que o quantitativo decorrente das 
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos ou entidades 
participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem.”

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 21 de   

agosto de 2020; 132º  da  Proclamação  da  República.

Publicado no DOE de 22.08.2020.
Republicado por incorreção.

DECRETO Nº  40.454  DE  21 DE  AGOSTO  DE  2020.

Altera o Decreto nº 34.986 de 14 de maio de 2014, que regulamenta 
o Sistema de Registro de Preços no âmbito da administração direta 
e indireta do Estado da Paraíba, previsto no art. 15 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA no uso das atribuições que lhe 

Decreto nº 40.455 de 24 de agosto de 2020

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO
CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

.  O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA,  no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 5º, inciso III, da Lei nº
11.627, de 14 de janeiro de 2020, e tendo em vista o que consta da Solicitação 2020/200001.00013.

D  E  C  R  E  T  A:
.  Art. 1º - Fica aberto o crédito  suplementar  no valor de  R$ 40.405,00  (quarenta mil,
quatrocentos e cinco reais), para reforço de dotação orçamentária na forma abaixo discriminada:
20.000  - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
20.101  - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________Especificação Natureza Fonte Valor
__________________________________________________________________________04.126.5046.4219.0287- SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 3390.40 100 40.405,00
__________________________________________________________________________TOTAL 40.405,00
.  Art. 2º - A despesa com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior correrá por
conta de anulação de dotação orçamentária, de acordo com o Art. 43, parágrafo 1°, inciso III, da Lei n°
4.320/64, conforme discriminação a seguir:
20.000  - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
20.101  - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________Especificação Natureza Fonte Valor
04.122.5046.4221.0287- VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E
__________________________________________________________________________AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.39 100 40.405,00
__________________________________________________________________________TOTAL 40.405,00
.  Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
.  PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA,  em João Pessoa,  24  de
agosto  de  2020;  132º  da Proclamação da República.

Decreto nº 40.456 de 24 de agosto de 2020

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO
CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

.  O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA,  no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 5º, inciso III, da Lei nº
11.627, de 14 de janeiro de 2020, combinado com os artigos 1º, inciso III, e 2º, da Lei nº 11.652, de 23 de
março de 2020, e tendo em vista o que consta da Solicitação 2020/210101.00023.

D  E  C  R  E  T  A:
.  Art. 1º - Fica aberto o crédito  suplementar  no valor de  R$ 40.338,11  (quarenta mil,
trezentos e trinta e oito reais e onze centavos), para reforço de dotação orçamentária na forma abaixo
discriminada:


