
ESIADO DL RONDÜNI

»0 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Of. S/DL/140/83
PORTO VELHO - RO

Em ? de dezembro de 1 983

Senhor Governador,

Para fins do disposto no artigo 48, da Constitui
ção de Estado, temos a honra de encaminhar' a Vossa Excelin
cia o autógrafo do Projeto de Lei gue "Cria o Instituto de
Previdincia de Estado - IPERON e da outras providências", a
provado em sessão ordinária do dia 30 de novembro.

v<

Renovamos a Vossa Excelência os protestos de

ida consideração e apreço.

At e n c io s ament e

ei<

Deputado OSWALDO PIANA
19 Secretario no

exercício da Presidência

Ao

Excelentíssimo Senho:"
JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Digníssimo Governador do Estado d<

PALÁCIO GETÚLIO VARGAS

Rondonií



EST^.O<- Dí HONDÜM'

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

OF. P/131/84.

Porto Velho RO, 16 de abril de 1984

SENHOR GOVERNAEUK:

Tenho a honra de encaminnar a Vossa Excelência cópias das leis de números

20,21 e 22, promulgadas por este Poder, nos termos do § 49, do Artigo

48, da Constituição Estadual. s

Renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta

deracão. / '

/

consi

)

fa

EXMO. SR.

CEL JORGE 'TEIXEIRA DE OLIVEIRA

•DD. GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

N E S T A

Deputado JOSÉ BIANCO

Presidente
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

LEI N? D] DE DEZEMBRO DE

Cria o Instituto de Pre
vidência do Estado -

IPERON e dá outras pro
vidência s.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA de
creta: . -

Artigo 19 - Fica criado o Instituto de Previden
cia de Rondônia - IPERON, autarquia previdenciãria, operando
também na área médico assistencial, dotado de personalidade ju
ridica de direito público, com autonomia administrativa.

Artigo 29 - Através de Lei de iniclaxiva do Poder
Executivo será baixado Regulamento do Instituto de Previden
cia do Estado de Rondônia - IPERON, no qual além de medidas
pertinentes á natureza do órgão, será estabelecido obrigatória
mente : __ _

I - a sistemática das contribuições;

li - a forma de recolhimento das contribuições;

III - a fixação dos valores dos serviços assisten-

ciais ;

IV - as modalidades e valores oos serviços assis

tenciais;

V - a estrutura administrativa organizacional e

funcionai do IPERON;

VI - o quadro de pessoal e o respectivo regime ju

rídicc v

VII - a aplicação do patrimônio do seguro social.

Artigo 39 - Ao Instituto de Previdência do Estado
de Rondônia - IPERON, é deferida a realização do seguro social
dos servidores do Estado de Rondônia e a pratica de operações
de previdência, assistência e benefícios, diretamente através
de linhas de atendimento próprio ou mediante celebração de con
tratos e convênios com pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado.

Artigo 49 - Sao encargos do Instituto de Previden
cia do Estado de Rondônia-IPERON:

I - realizar o seguro social dos servidores do Es

tado de Rondônia e praticar as operações previ

denciarias e assistenciais previstas nesta Lei

II - realizar operações de seguros privados no ramo

vida e era ramos Complementares, na forma da -s
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legislação em vigor ;

III - realizar operações de pecúlio, nos termos da le

gislaçao pertinente:

Artigo 59 - Os associados do IPERON sao obrignto
rios ou facultativos, sendo obrigatórios todos os servidores da
Administração direta do Estado de Rondônia e de suas Autarquias,
ativos e inativos. Independente da natureza do regime jurídico,
inclusive os membros do Poder Judiciário e do Tribuna] de Con

tas .

Artigo 69 - A perda da qualidade de associado im
porta na caducidade imediata dos direitos inerentes a essa con
diçao.

Artigo 79 - Deixando o associado de exercer ativida
des sujeitas a inscrição no Instituto de Previdência do Estado
de Rondônia - IPERON, manterá essa qualidade, desde que maniíes
te, por escrito, sua intenção, dentro de sessenta (60) dias da
data da ocorrência e passe a efetuar, sem interrupção, o paga -
mento mensal das suas contribuições.

Artigo 8? - Para os efeixos desta Lei, sao conside
rados dependentes do Associado:

I - a esposa, o marido invalido, os filhos de qua_]

quer condição menores de 18 anos ou inválidos e

as filhas solteiras de qualquer condição, meno

res de 21 anos ou invalidas;

II - a companheira solteira, viuva ou desquitada ,man

tida maritalmente por tempo nao inferior a cin

co anos e ininterruptamente, ate a data do fale

cimento do associado solteiro, viuvo ou desqui-

tado, desde que inscrita na Declaração de Bene

ficiarios;

III - ao menor que mediante autorização judicial vi

ver sob a guarda e sustento do associado e aevi

damente inscrito como dependente ;

IV - os filhos quando estudantes de curso superior ,

ate a idade de 24 (vinte quatro) anos.

V - os declarados definitivamente incapazes cuja

guarda estiverem confiados, por•autorização ju

dicial, aos associados.

Parágrafo Único - Para efeitos de dependência, a in
validez so será considerada quando total , definitiva e permanen y
xe, comurovada mediante laudo medico. ~~&
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Artigo 99 - A perda da qualidade de dependente ocor

I - para os cônjuges. ,pela cessação da sociedade
conjugai e dela ocorrendo a renúncia da obriga
cão da pensão alimentícia,

II - para os menores, atingida a maioridade, salvo
os inválidos:

III - para o dependente do sexo feminino, pelo matri_

mônio ou concubinato;

IV r- para o inválido, pela cessação da invalidez ;
V - em todos os casos, pelo falecimento;

VI - para a companheira, pela comprovação de poste
rior casamento ou novo concubinato, quer dela

quer do associado.

Artigo 10 - Os associados e dependentes sao sujei
tos a inscrição do Instituto de Previdência do Estado de Rondo
nia - IPERON, para fazer jus aos benefícios e aos serviços colo
cados a disposição pela instituição.

Artigo 11 - Enxende-se como salário de contribuição
a soma mensal paga ou devida ao servidor, a qualquer título, ex
cluidos somente os pagamentos de natureza inderuzatoria, as gra
tificaçôes e o abono familiar.

Parágrafo Único - Sendo variável a soma mensal^Indi
cada neste artigo, entender-se-ã por salário de contribuição a
média mensal apurada nos 12 meses de exercício imediatamente an
terior, incluídos os rendimentos de acumulação permitida.

Artigo 12 - As presxaçôes asseguradas pelo Institu
to de Previdência do Estado'de Rondônia - IPERON, consistem em:

I - benefícios, representado pela prestação pecunia

ria exigivel pelos associados e seus dependen

tes. conforme o estatuído no Regulamento:

II - serviço, consistente na prestação assistenciala

ser proporcionada aos associados e seus depen

dentes.

Artigo 13 - São benefícios:

I - o auxílio natalidade;

II - o auxílio funeral;

III - a xensão por morte do segurado devida aos depen

dentes.
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Artieo 14 >ao be:

1 - a assistência nnanceira;

II - a assistência habitacional;
III - os financiamentos assistenciais ;
IV - a assistência medica;
V - outros serviços previstos no Regulamento.

Artigo 15-0 cálculo da pensão__se fará com base
no salário do benefício, tomada a média dos últimos 12 (doze)
meses de contribuição, que será reajustado sempre que ocor
rer alteração nos níveis de vencimento ou de salários dos ser
vi.dores do Estado, obedecidos os critérios estabelecidos
Regulamento.

Parágrafo Único - 0 "auxílio natalidade" e o "a„
xilio funeral" serão devidos na ocorrência dos fatos gerado
res de cada respectivo benfício, sendo o primeiro pago ao as
sociado e correspondente a única cota e o segundo aos depen

ou a quem comprovar ter suportado^as despesas do fune
associado, também através oe uma única cota, sendo an.
valores fixado no Regulamento.

Artigo 1b - 0 auxilio natalidade, o auxilio rune
assistência financeira, a assistência habitacional, _a
Lúcia médica e os financiamentos assistenciais serão

dentes

ral do

bos os

ral, a
assisti

disciplinados no Regule
lecidos nesta Lei.

mento obedeciaos os prim npios estaoe

Artigo 17 - A receita do Instituto d
cia do Estado de Rondônia- IPERON", será constituida^peia
tribuicão mensal dos associados pela cota de Previdência
Estado, criada no Regulamento, por doaçoe
de serviços, multas, emolumentos, taxas,
to de inversões imobiliárias, renda de aplicação de

le gadoE

Previden

con

de

rendas

contribuições, produ
reservas

e quaisquer outra previstas em disposições legais posterio
res .

Artigo 18 - Apôs a edição da Lei que aprovar_ o
Regulamento do Instituto de Previdência do Estado de Rondônia
- IPERON, o Poder Executivo, por decreto, regulamentara as me
didas complementares.

Artigo 19 / Revoga^-se as disposições em conxra
rio.

/

Presidente

19 Secretario

29 Secretario


