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EMENDA MODIFICATIVA AO PLC. XXXX, DE XX DE XXXX DE 2019. 
 
 

Altera o artigo 7º e o artigo 14 do PLC. XXXX/2019, que dispõe 
sobre a organização do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores do Estado de Santa Catarina. 

 

Art. 1º. Fica alterada a redação do art. 7º do PLC. XXX/2019 que modifica o 
art. 57 da Lei Complementar n. 412, de 26 de junho de 2008, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 57. ........................................................................................................... 
I -..................................................................................................................... 
 
II – professores, agentes penitenciários, agentes de segurança 
socioeducativos, policiais civis ou integrantes do quadro de pessoal do 
Instituto Geral de Pericias (IGP), ou;” 

 

Art. 2º. Fica alterada a redação do art. 14 do PLC. XXX/2019 que acrescenta 
o art. 64-C na Lei Complementar n. 412, de 26 de junho de 2008, passando a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 64-C. Os segurados policiais civis, os integrantes do quadro de pessoal 
do Instituto Geral de Pericias (IGP) e os titulares de cargo de agente 
penitenciário e de agente de segurança socioeducativo serão aposentados 
voluntariamente quando forem preenchidos os seguintes requisitos:” 

 

Florianópolis, 04 dezembro de 2019. 

 
Maurício Eskudlark 
Deputado Estadual 

 
 

SINPOL 
Elmar Schmitt Osório 

Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

Os cargos que compõem o quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias 

(IGP) são organizados nas carreiras de Perito Oficial, Técnico Pericial e Auxiliar Pericial.  

As atividades desempenhadas por esses servidores envolvem atividades 

sujeitas a regime especial de trabalho e a regime de plantão. Ou seja, estão expostos à 

atividades de risco que geram o direito à aposentadoria especial. 

Portanto, a presente proposta visa a inclusão dos servidores do IGP 

possibilitando a adoção de requisitos diferenciados para a aposentadoria especial já 

conferidos na redação original do PLC aos demais membros do grupo de segurança 

pública do Estado de Santa Catarina. 

São essas, Senhor Presidente, as razões que levam a submeter à elevada 

apreciação de Vossa Excelência, a anexa proposta de emenda modificativa ao Projeto 

de Lei. 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2019. 
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