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

Altera o artigo 24 do PLC. XXXX/2019, que dispõe sobre a 
organização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
do Estado de Santa Catarina. 
 

Art. 1º. Fica alterado o parágrafo 4º do art. 24 do PLC. XXX/2019 o qual 
altera o art. 73 da Lei Complementar n. 412, de 26 de junho de 2008, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 73. ........................................................................................................... 

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

§ 4º - A pensão morte devida aos dependentes de policiais civis, de 
integrantes do quadro de pessoal do Instituto Geral de Pericias (IGP) e de 
titulares de cargo de agente penitenciário e de agente de segurança 
socioeducativo será equivalente à remuneração do cargo, sendo vitalícia 
para o cônjuge ou companheiro.” 

 

Florianópolis, 04 dezembro de 2019. 

 

Maurício Eskudlark 
Deputado Estadual 

 
 

SINPOL 
Elmar Schmitt Osório 

Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

 A presente proposta de emenda modificativa visa preservar a igualdade 

entre os servidores integrantes das instituições que compõem o sistema de segurança 

pública do Estado garantindo aos policiais civis, aos servidores do Instituto Geral de 

Pericias-IGP e aos titulares de cargos agente penitenciário e de agente de segurança 

sócio educativo o mesmo tratamento oferecido aos militares, visto que esses 

profissionais vivem diariamente uma guerra urbana, verificada pelos índices de 

mortalidade dos profissionais dessa categoria. 

Além disso, a profissão não só expõe diariamente esses profissionais a 

riscos altamente consideráveis, mas também exige deles um preparo e esforço físico 

maior do que os demais servidores públicos, consequentemente os Servidores que 

integram a Segurança Publica do Estado merecem um tratamento particular no que 

concernem os benefícios previdenciários, com fim de garantir a isonomia e não 

permitir afronta aos direitos fundamentais.  

Como se infere a pensão por morte é um benefício concedido aos 

dependentes do segurado falecido, que visa preservar a dignidade daqueles que dele 

dependiam, nesse sentido a presente emenda se faz necessária com vistas a uma 

melhor proteção, aos dependentes, cônjuges e companheiros, em decorrência da 

situação de desamparo provocada pela morte desses servidores. 

Com efeito, o princípio constitucional da proibição do retrocesso social 

confere aos direitos fundamentais, em especial aos sociais, estabilidade nas conquistas 

já implementadas, desta forma não seria equitativo o Estado retroceder para 

amortizar o direito dos servidores da segurança pública no tocante ao beneficio da 

pensão por morte.  
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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. 

Maurício Eskudlark 
Deputado Estadual 

 
 

SINPOL 
Elmar Schmitt Osório 

Presidente 
 

 


