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De 23 de dezembro de 2021

PUBLICADO NO ORCAO OFICIAL 
ELETRONICO N° 2742/2021

Dispoe sobre o Regime Proprio de Previdencia Social 
do Municipio de Campo Mourao - RPPS de que trata o 
artigo 40 da Constituigao Federal, e da outras 
providencias.

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO, Estado do 
Parana, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

DE: 23/12/2021

LEI COMPLEMENTAR:

TITULO I
DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO 

MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

CAPITULO I
DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS

Art. 1° Fica reestruturado, nos termos desta Lei, o Regime Proprio 
de Previdencia Social - RPPS do Municipio de Campo Mourao, de que trata o 
artigo 40 da Constituigao Federal.

§ 1° A Previdencia Social dos Servidores Publicos do Municipio de 
Campo Mourao e uma entidade autarquica municipal, dotada de personalidade 
juridica de direito publico, com patrimonio e receita proprios, com autonomia 
administrativa, tecnica e financeira.

§ 2° Sao consideradas equivalentes as expressoes “Previdencia 
Social dos Servidores Publicos do Municipio de Campo Mourao”, “Previdencia 
Municipal” e “PREVISCAM”.

Art. 2° A Previdencia Social dos Servidores Publicos do Municipio 
de Campo Mourao - PREVISCAM, mediante contribuigao, tern por finalidade 
assegurar meios indispensaveis de manutengao de seus segurados e 
dependentes no caso de aposentadoria por incapacidade permanente para o 
trabalho, aposentadoria compulsoria, aposentadoria voluntaria, aposentadoria 
especial, e pensao por morte, em virtude do falecimento dos beneficiarios dos 
quais dependiam economicamente.

Art. 3° A PREVISCAM rege-se pelos seguintes principios basicos:

I - universalidade da cobertura do atendimento a seus beneficiarios;
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II - uniformidade e equivalencia dos beneficios aos servidores
publicos;

III - seletividade e distributividade na prestagao dos beneficios e
servigos;

IV - irredutibilidade do valor dos beneficios;

V - carater democratico de gestao administrativa, com a 
participagao dos servidores ativos e aposentados e dos orgaos contribuintes;

VI - equidade na forma de participagao no custeio; e

VII - diversidade na base de financiamento.

TITULO II
DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL

CAPITULO I
DOS beneficiArios

Art. 4° O regime de Previdencia Social que trata esta Lei 
Complementar garante cobertura de todas as situagoes expressas no artigo 2° 
desta Lei Complementar.

Art. 5° Os beneficiaries do regime da PREVISCAM classificam-se 
segurados e dependentes, nos termos das Segoes I e II deste Capitulo.

SEQAOI 
Dos Segurados

em

Art. 6° Sao segurados obrigatorios da PREVISCAM, abrangidos por
esta Lei Complementar:

I - os servidores publicos municipais estatutarios ativos e inativos 
dos Poderes Executive e Legislative do Municipio de Campo Mourao, nos termos 
do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais; e

II - os empregados contratados sob o Regime da Consolidagao das 
Leis do Trabalho - CLT, que, em 1° de agosto de 1990, em virtude de Leis 
Municipais, e por forga do artigo 19 do ADTC da Constituigao Federal de 1988, 
passaram a ser servidores estatutarios da Administragao Publica Direta e Indireta 
do Poder Executive e do Poder Legislative.

Art. 7° Sao excluidos do regime desta Lei Complementar:
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I - o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito;

II - o Presidents da Camara Municipal e os Vereadores;

III - o servidor nomeado exclusivamente para cargo em comissao, 
declarado em Lei de livre nomeagao e exoneragao;

IV - o servidor contratado temporariamente por excepcional
interesse publico;

V - os empregados que prestam servigos nas empresas publicas ou 
sociedades de economia mista; e

VI - os empregados publicos municipais segurados do RGPS.

Paragrafo unico. O servidor efetivo detentor de cargo de carreira 
na Administragao Publica Direta, Indireta e Poder Legislative, que vier a 
acumular licitamente o cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador, Presidents da 
Camara Municipal ou cargo em comissao, nao perdera a qualidade de segurado 
da PREVISCAM, devendo a contribuigao previdenciaria incidir sobre os 
vencimentos do cargo de carreira.

SEQAO II
DOS DEPENDENTES

Art. 8° Sao beneficiarios do regime da PREVISCAM, na condigao 
de dependentes do segurado:

I - o conjuge, a companheira, o companheiro e o filho nao 
emancipado, de qualquer condigao, menor de 21 (vinte e urn) anos ou incapaz 
para o trabalho ou que tenha deficiencia intelectual ou mental ou deficiencia 
grave;

II - os pais;

III - o irmao nao emancipado, de qualquer condigao, menor de 21 
(vinte e urn) anos ou incapaz para o trabalho ou que tenha deficiencia intelectual 
ou mental ou deficiencia grave.

§1°A existencia de dependente de qualquer das classes deste 
artigo exclui do direito as prestagoes os das classes seguintes.

§ 2° O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
declaragao do servidor e desde que comprovada dependencia economica.

§ 3° Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem 
ser casada, mantem uniao estavel com o segurado ou com a segurada, de 
acordo com o § 3° do artigo 226 da Constituigao Federal.
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§ 4° A dependencia economica das pessoas indicadas no inciso I 
do “caput” deste artigo e presumida e a das demais deve ser comprovada.

§ 5° A existencia de uniao estavel e de dependencia economica 
exigem prova material contemporanea dos fatos, produzida em periodo nao 
superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior a data do obito.

§ 6° Na hipotese da alinea “c” do inciso XI do artigo 50 desta Lei 
Complementar, a par da exigencia do § 5° deste artigo, devera ser apresentado, 
ainda, prova material que demonstre uniao estavel por pelo menos 02 (dois) 
anos antes do obito do segurado.

§ 7° Sera excluido definitivamente da condipao de dependente 
quern tiver sido condenado criminalmente por sentenga com transito em julgado, 
como autor, co-autor ou participe de homicidio doloso, ou de tentative desse 
crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente 
incapazes e os inimputaveis.

CAPITULO II
DAS PRESTAgOES EM GERAL 

SEgAOI
DAS ESPECIES DE PRESTAgOES 

Art. 9° O regime da PREVISCAM compreende as seguintes
prestagoes:

I - ao servidor segurado:

a) aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho;

b) aposentadoria compulsoria;

c) aposentadoria voluntaria; e

d) aposentadoria especial.

II - ao dependente: 

a) pensao por morte.

sEgAo n
DOS PERIODOS DE CARENCIA

Art. 10. Periodo de carencia e o numero minimo de contribuigoes 
mensais indispensaveis para que o beneficiario faga jus ao beneficio, 
consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 
competencias.
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§ 1° O servidor que ingressou na Administragao Publica ate o dia 15 
de dezembro de 1998, tera direito a aposentadoria voluntaria, apos ter cumprido 
tempo mmimo de 05 (cinco) anos de exercicio no cargo em que se dara a 
aposentadoria.

§ 2° O servidor publico ocupante de cargo efetivo que ingressou na 
Administragao Publica a partir de 16 de dezembro de 1998 somente tera direito a 
aposentadoria voluntaria, apos ter cumprido tempo minimo de 10 (dez) anos no 
servigo publico e pelo menos 05 (cinco) anos de exercicio no cargo em que se 
dara a aposentadoria.

§ 3° Sem prejuizo de responsabilidade e demais penalidades 
previstas nesta Lei Complementar e na legislagao aplicavel, as contribuigoes 
recolhidas com atraso estarao sujeitas a atualizagoes e aos acrescimos 
termos do regulamento do respective piano de beneficios.

Art. 11. A concessao das prestagoes pecuniarias da PREVISCAM 
depende dos seguintes periodos de carencia:

I - aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho: 12 
(doze) contribuigoes mensais;

II - aposentadoria por idade: aposentadoria por tempo de servigo e 
aposentadoria especial, 120 (cento e vinte) contribuigoes mensais.

nos

a concessao dasParagrafo unico: Independe de carencia
seguintes prestagoes:

I - pensao por morte; e

II - aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho 
casos de acidente de qualquer natureza ou causa, e de doenga profissional ou 
do trabalho, bem como nos casos do segurado que, apos filiar-se ao regime da 
PREVISCAM, for acometido de doengas graves, contagiosas ou incuraveis, com 
base em laudo pericial da medicina especializada.

SEQAO III 
DOS BENEFICIOS

SUBSEQAOI
DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

PARA O TRABALHO

nos

Art. 12. A aposentadoria por incapacidade permanente para o 
trabalho e devida ao segurado, que, estando ou nao em gozo de licenga para 
tratamento de saude e considerado incapaz e insuscetivel de readaptagao, nos 
termos da Constituigao Federal, para o exercicio de atividade que Ihe garanta 
subsistencia, e ser-lhe-a paga enquanto nesta condigao.
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§1°A concessao da aposentadoria por incapacidade permanente 
para o trabalho depende da verificagao da condigao de incapacidade laborativa 
mediante indicagao medico-pericial da junta medica oficial do Municipio e 
avaliagao medico-pericial a cargo da PREVISCAM.

§ 2° O beneficio e de responsabilidade do orgao previdenciario 
apos 60 (sessenta) dias, a contar da publicagao do ato de concessao da 
aposentadoria no Orgao Oficial do Municipio.

§ 3° Conclulda a perlcia medica inicial pela existencia de 
incapacidade total e permanente para o trabalho, na forma do estatuto do 
servidor publico municipal, ou em caso de doenga que imponha segregagao 
compulsoria, a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho sera 
deferida ao segurado, produzindo efeito a contar da data de publicagao do ato de 
concessao da aposentadoria no Orgao Oficial do Municipio, ou da data em que 
nele estiver estabelecido.

Art. 13. O valor do beneficio de aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho sera de 60% (sessenta por cento) da media 
aritmetica compreendida de todo perlodo entre julho de 1994, ou da data de 
ingresso do servidor se posterior, ate a data da aposentadoria.

§ 1° O percentual de 60% sera acrescido de 2% (dois por cento) 
para cada ano de contribuigao que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de 
contribuigao.

§ 2° Nos casos de acidente de trabalho, de doenga profissional e de 
doenga do trabalho, o valor do beneficio de aposentadoria corresponded a 
100% (cem por cento) da media aritmetica definida na forma prevista no caput.

§ 3° Os valores previstos serao reajustados conforme o § 2° do 
artigo 35 desta Lei Complementar.

Art. 14. Os segurados em gozo de aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho ou pensao por incapacidade permanente para o 
trabalho ficam obrigados, sob pena de suspensao do beneficio, a submeter-se 
aos exames medicos-periciais anuais a cargo da Previdencia Municipal.

§ 1° A perlcia medica prevista no caput deste artigo tern por objetivo 
avaliar se o aposentado ou pensionista mantem as condigoes que ensejaram a 
concessao do beneficio de aposentadoria ou pensao por incapacidade 
permanente para o trabalho, devendo a concessao ser revertida, a qualquer 
tempo, se constatada a capacidade laborativa.

§ 2° Podera ser dispensado o aposentado que comprove absoluta 
falta de condigoes de locomogao para realizagao de exames medico-periciais, 
podendo tal comprovagao se dar mediante atestados medicos ou parecer social./
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§ 3° O nao comparecimento do segurado no prazo designado para 
a realizagao da pericia medica ou apresentagao de exames complementares 
implicara na suspensao do pagamento do beneflcio.

§ 4° Os exames medicos-periciais previstos no caput deste artigo 
devem, obrigatoriamente, ser realizados a cada ano, ate o momento em que o 
beneficiario completar os requisitos para a aposentadoria voluntaria, previstos no 
artigo 21 e seguintes desta Lei Complementar.

Art. 15. A doenga ou lesao de que o segurado ja era portador ao 
filiar-se ao regime da PREVISCAM nao Ihe confere direito a aposentadoria por 
incapacidade permanente para o trabalho, salvo quando a incapacidade 
sobrevenha por motive de progressao ou agravamento desta doenga ou lesao.

§ 1° Acidente do trabalho e o que ocorre pelo exercicio do trabalho 
a servigo do orgao publico, provocando lesao corporal ou perturbagao funcional 
que cause a morte, a perda ou redugao da capacidade para o trabalho, 
permanente ou temporariamente.

§2° Os orgaos publicos do Municipio sao responsaveis pela 
adogao e uso das medidas coletivas e individuals de protegao e seguranga da 
saude de seus servidores, devendo informa-los ainda sobre os riscos da 
operagao, execugao e do produto a manipular.

Art. 16. O servidor que ingressar para o servigo publico com 
alguma incapacidade, nao constatada em exame admissional, nao fara jus a 
licenga para tratamento de saude, aposentadoria por incapacidade permanente 
para o trabalho ou pensao por morte, salvo se a enfermidade se agravou 
curso da relagao de trabalho.

Art. 17. Equiparam-se ao acidente de trabalho, nos termos do artigo 
18 desta Lei Complementar, as seguintes entidades morbidas:

I - a doenga profissional, assim 
desencadeada pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade; e

II - a doenga do trabalho, assim entendida, adquirida ou 
desencadeada em fungao de condigoes especiais em que o trabalho e realizado 
e com ele se relaciona diretamente.

Paragrafo unico. Nao sera considerada como doenga de trabalho:

I - a doenga degenerative;

II - a doenga inerente a grupo etario; e
III - a que nao produza incapacidade laborativa.

Art. 18. Equiparam-se tambem ao acidente do trabalho, para efeito^/ 
deste Capitulo:

no

entendida, adquirida ou

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO • ESTADO DO PARANA
RUA BRASIL. 1487 - CAMPO MOURAO - PARANA - CEP 87302-230 - TEL.: (44) 3518-1144 

CNPJ (MF) N° . 75.904.524/0001-06 - https://campomourao.atende.net 
E-MAIL: prefeitura^campomourao.pr.qov.br

https://campomourao.atende.net


Municfpio de
CAMPO MOURAO

Cidade Escola

Lei Complementar n° 066/2021 fls. n° 8

I - o acidente ligado ao trabalho que embora nao tenha sido a causa 
unica, haja contribuido diretamente para a morte do segurado, para a perda ou 
redugao da sua capacidade para o trabalho, ou tenha produzido lesao que exija 
atengao medica para sua recuperagao;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horario do 
trabalho, em consequencia de:

a) ato de agressao, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro 
ou companheiro de trabalho;

b) ofensa fisica, inclusive de terceiro;

c) ato de imprudencia, de negligencia ou de impericia de terceiro ou 
de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razao;

e) desabamento, inundagao ou incendio;

f) outros casos fortuitos ou decorrentes de forga maior.

Ill - a doenga proveniente de contaminagao acidental do servidor no
exercicio de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo servidor, ainda que fora do local e
horario de trabalho:

a) na execugao de ordem ou na realizagao do servigo sobre 
autoridade do orgao de lotagao do servidor;

b) na prestagao espontanea de qualquer servigo a Administragao 
Direta, Autarquias ou Fundagoes Municipais;

c) em viagem a servigo da Administragao Direta, Autarquias ou 
Fundagoes Municipais, seja qual for o meio de locomogao utilizado, inclusive 
veiculo de propriedade do servidor;

d) no percurso da residencia para o local do trabalho ou vice-versa, 
qualquer que seja o meio de locomogao, inclusive veiculo de propriedade do 
servidor, que comprovadamente tenha ocorrido em vias publicas, sem desvio de 
trajeto e observado o lapso temporal do percurso; e

e) em viagem de estudo financiado pela Administragao Direta, 
Autarquias ou Fundagoes Municipais, dentro de seus pianos para melhoria e 
qualificagao de mao-de-obra.
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§ 1° Os periodos destinados a refeigao, descanso ou por ocasiao 
da satisfagao de outras necessidades fisiologicas, no local ou durante o 
expediente de trabalho, o servidor e considerado no exercicio do trabalho.

§ 2° Nao e considerada agravagao ou complicagao de acidente de 
trabalho a lesao que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se 
superponha as consequencias da anterior.

§ 3° Considerar-se-a como dia do acidente, no caso de doenga 
profissional ou do trabalho, a data de comunicagao desta ao orgao de lotagao do 
servidor.

Art. 19. Sera cancelada a aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho na data em que o segurado retornar voluntariamente 
a atividade laborativa, mesmo sem vinculo empregaticio, hipotese em que tera 
que restituir as importancias indevidamente recebidas.

SUBSEQAO II
DA APOSENTADORIA COMPULSORIA

Art. 20.0 servidor publico municipal sera compulsoriamente 
aposentado aos 75 (setenta e cinco) anos de idade com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuigao, iniciando-se o beneficio no dia seguinte ao de seu 
aniversario.

§1°0 valor do beneficio de aposentadoria compulsoria sera de 
60% (sessenta por cento) da media aritmetica compreendida de todo periodo 
entre julho de 1994, ou da data de ingresso do servidor se posterior, ate a data 
da aposentadoria.

§ 2° O percentual de 60% sera acrescido de 2% (dois por cento) 
para cada ano de contribuigao que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de 
contribuigao.

§ 3° O valor obtido pela aplicagao do percentual de que trata os 
paragrafos 1° e 2° sera multiplicado pelo tempo de contribuigao do servidor 
dividido por 20, nao podendo o resultado dessa divisao ser superior a 1 inteiro.

§ 4° Os valores previstos serao reajustados conforme o § 2° do 
artigo 35 desta Lei Complementar.

§ 5° Ressalvada a formula de calculo e reajuste no caso de 
cumprimento de criterios de acesso para aposentadoria voluntaria que resulte em 
situagao mais favoravel.

§ 6° A aposentadoria compulsoria sera automatica e declarada por 
ato administrative, com vigencia a partir do dia imediato aquele em que o 
servidor completar a idade maxima prevista no “caput” deste artigo.
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SUBSEQAO III
DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA

Art. 21.0 servidor sera aposentado voluntariamente, cumprido o 
tempo de carencia e que preencha cumulativamente os seguintes requisites:

I - tempo mmimo de 10 (dez) anos de efetivo exercicio no servigo
publico;

II - tempo minimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercicio no cargo 
em que se der a aposentadoria;

III - 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuigao; e

IV - 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem e 62 (sessenta 
e dois) anos de idade se mulher.

Art. 22. O valor do beneficio da aposentadoria voluntaria sera de 
60% (sessenta por cento) da media aritmetica compreendida de todo periodo 
entre julho de 1994, ou da data de ingresso do servidor se posterior, ate a data 
da aposentadoria.

§ 1°0 percentual de 60% sera acrescido de 2% (dois por cento) 
para cada ano de contribuigao que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de 
contribuigao.

§ 2° Os valores previstos serao reajustados conforme o § 2° do 
artigo 35 desta Lei Complementar.

SUBSEQAO IV
DA APOSENTADORIA ESPECIAL DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO

Art. 23. Fara jus a aposentadoria voluntaria, o ocupante de cargo 
do Grupo Ocupacional Magisterio que preencha, cumulativamente, os seguintes 
requisites:

I - tempo minimo de 10 (dez) anos de efetivo exercicio no servigo
publico;

II - tempo minimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercicio no cargo 
em que se der a aposentadoria;

III - 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuigao em efetivo
exercicio do magisterio;

IV - 60 (sessenta) anos de idade se homem e 57 (cinquenta e se'
anos de idade se mulher.
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§1°Sao consideradas fungoes de Magisterio as exercidas por 
profissionais da educagao, no desempenho de atividades educacionais, quando 
exercidas em estabelecimentos de educagao em seus diversos niveis e 
modalidades, incluidas, alem do exercicio da docencia, as de diregao de unidade 
escolar e as de coordenagao e assessoramento pedagogico.

§ 2° O Orgao de Recursos Humanos, ou setor equivalente, em 
conjunto com a Secretaria da Educagao, devera manter um controle dos dados 
funcionais de servidores do quadro do magisterio, visando registrar eventuais 
readaptagoes funcionais, cessoes para outros orgaos ou quaisquer alteragoes 
que impliquem afastamento do servidor das fungoes de magisterio, para os 
devidos reflexes em process© de aposentadoria.

Art. 24.0 valor do beneficio da aposentadoria especial de 
ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magisterio sera de 60% (sessenta por 
cento) da media aritmetica simples dos salaries de contribuigao compreendido de 
todo periodo entre julho de 1994, ou da data de ingresso do servidor se posterior, 
ate a data da aposentadoria, incluida no calculo da media a verba Regime 
Diferenciado de Trabalho - RDT, desde que haja contribuigao previdenciaria 
sobre tais valores.

§ 1° O percentual de 60% sera acrescido de 2% (dois por cento) 
para cada ano de contribuigao que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de 

contribuigao.

§ 2° Os valores previstos serao reajustados conforme o § 2° do 
artigo 35 desta Lei Complementar.

§3° No calculo da media do Regime Diferenciado de Trabalho - 
RDT, sera observado o tempo de exercicio e respectiva carga horaria do RDT, 

termos da Lei Municipal vigente, para proporcionalizagao dos proventos de 
aposentadoria.
nos

SUBSEgAO V
DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PORTADOR DE DEFICIENCIA

Art. 25. A aposentadoria da pessoa com deficiencia segurada da 
PREVISCAM, desde que cumpridos o tempo minimo de 10 (dez) anos de efetivo 
exercicio no servigo publico e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for 
concedida a aposentadoria, sera concedida na forma da Lei Complementar 
Federal n° 142, de 08 de maio de 2013, inclusive quanto aos criterios de calculos 
dos beneficios.

§ 1° Para efeito de concessao de aposentadoria da pessoa com 
deficiencia o servidor obrigatoriamente deve submeter-se a pericia 
biopsicossocial que ira determinar o grau de deficiencia a que o segurado esta •7
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ou esteve acometido, a data provavel do inicio da deficiencia e identificar a 
ocorrencia de variagao no grau de deficiencia, indicando os respectivos periodos 
em cada grau.

fls. n° 12

§ 2° Na ausencia de regulamentagao especifica a pericia 
biopsicossocial devera seguir as normas previstas em regulamentos do Regime 
Geral de Previdencia Social para avaliagao do segurado.

SUBSEQAO VI
DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR 

EXPOSTO A AGENTES NOCIVOS

Art. 26. O servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva e 
permanente exposigao a agentes quimicos, fisicos e biologicos prejudiciais a 
saude, ou associagao desses agentes, vedada a caracterizagao por categoria 
profissional ou ocupagao, fara jus a aposentadoria especial, com proventos 
calculados na forma prevista no artigo 27 desta Lei Complementar, desde que 
preencha, cumulativamente, os seguintes requisites:

I - 60 (sessenta) anos de idade;

II - 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposigao e contribuigao;

111-10 (dez) anos de efetivo exercicio no servigo publico;

IV - 05 (cinco) anos de efetivo exercicio no cargo efetivo em que for 
concedida a aposentadoria.

§ 1° A caracterizagao e a comprovagao do tempo de atividade sob 
condigoes especiais prejudiciais a saude obedecerao ao disposto na legislagao 
em vigor na epoca do exercicio das atribuigoes do servidor publico.

§ 2° O reconhecimento de tempo de servigo publico exercido sob 
condigoes especiais prejudiciais a saude ou a integridade fisica dependera de 
comprovagao do exercicio de atribuigoes do cargo publico permanente, nao 
ocasional nem intermitente, nessas condigoes.

§ 3° Para efeito de efetiva e permanente demonstragao do tempo 
de atividade sob condigoes especiais prejudiciais a saude sera adotada a relagao 
de agentes nocivos do Regime Geral de Previdencia Social e obrigatoriamente a 
forma de comprovagao devera ser realizada mediante os seguintes 
procedimentos:

I - Laudo Tecnico das Condigoes Ambientais de Trabalho - LTCAT, 
a ser expedido por medico do trabalho ou engenheiro de seguranga do trabalho 
que integre, de preferencia, o quadro funcional da Administragao Publica, / 
podendo esse encargo ser atribuido a terceiro que comprove o mesmo requisite //? 
de habilitagao tecnica; hr
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II - Perfil Profissiografico Previdenciario - PPP, a ser expedido por 
medico do trabalho ou engenheiro de seguranga do trabalho que integre, de 
preferencia, o quadro funcional da Administragao Publica, podendo esse encargo 
ser atribuldo a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitagao tecnica;

III - Parecer da pericia medica, a ser expedido por Medico que 
integre, de preferencia, o quadro funcional da Administragao Publica, a qual 
efetuara a analise dos documentos previstos nos incisos I e II, bem como 
inspegao de ambientes de trabalho, a seu criterio, emitindo parecer medico- 
pericial conclusive, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando 
a codificagao contida na legislagao especifica e o correspondente periodo de 
atividade.

§ 4° Nao sera admitida a comprovagao de tempo de servigo publico 
sob condigoes especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com 
base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.

Art. 27. O valor do beneficio de aposentadoria especial de servidor 
exposto a agentes nocivos sera de 60% (sessenta por cento) da media aritmetica 
compreendida de todo periodo entre julho de 1994, ou da data de ingresso do 
servidor se posterior, ate a data da aposentadoria.

§ 1° O percentual de 60% sera acrescido de 2% (dois por cento) 
para cada ano de contribuigao que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de 
contribuigao.

§ 2° Os valores previstos serao reajustados conforme o §2° do 
artigo 35 desta Lei Complementar.

SUBSEQAO VII
DA 1a REGRA DE TRANSIQAO PARA APOSENTADORIA VOLUNTARIA

Art. 28. O servidor publico municipal que tenha ingressado no 
servigo publico em cargo efetivo ate a data de entrada em vigor desta Lei 
Complementar podera aposentar-se voluntariamente quando preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisites:

I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e 
urn) anos de idade, se homem observado o disposto no § 1° deste artigo;

II - 30 (trinta) anos de contribuigao, se mulher, e 35 (trinta e cinco) 
anos de contribuigao, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercicio no servigo publico;

IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria; e
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V - A somatoria da idade e do tempo de contribuigao, incluidas as 
fragoes, equivalente a 88 (oitenta e oito) pontos, se mulher, e 98 (noventa e oito) 
pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2° e 3° deste artigo.

§ 1° A partir de 1° de Janeiro de 2022, a idade minima a que se 
refere o inciso I do caput sera de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, 
e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.

§ 2° A partir de 1° de Janeiro de 2022, a pontuagao a que se refere 
o inciso V do caput sera acrescida a cada ano de 1 (urn) ponto, ate atingir o limite 
de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3° A idade e o tempo de contribuigao serao apurados em dias 
para o calculo do somatorio de pontos a que se referem o inciso V do “caput” e o 
§ 2° deste artigo.

§ 4° Para o ocupante do cargo do Grupo Ocupacional Magisterio 
que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercicio das fungoes de 
magisterio na educagao infantil e no ensino fundamental e medio, os requisites 
de idade e de tempo de contribuigao de que tratam os incisos I e II do caput 
serao:

I - 51 (cinquenta e urn) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e 
seis) anos de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuigao, se mulher, e 30 (trinta) 
anos de contribuigao, se homem; e

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta 
e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1° de Janeiro de 2022.

§ 5° A somatoria da idade e do tempo de contribuigao de que trata o 
inciso V do caput para as pessoas a que se refere o § 4°, incluidas as fragoes, 
sera de 83 (oitenta e tres) pontos, se mulher, e 93 (noventa e tres) pontos, se 
homem, aos quais serao acrescidos, a partir de 1° de Janeiro de 2022, 1 (urn) 
ponto a cada ano, ate atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 
de 100 (cem) pontos, se homem.

§ 6° Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 
disposto neste artigo corresponderao:

I - a totalidade da remuneragao do servidor publico no cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8° deste artigo, para 
o servidor publico que tenha ingressado no servigo publico em cargo efetivo ate 
31 de dezembro de 2003 e que nao tenha feito a opgao de que trata o § 16 do 
artigo 40 da Constituigao Federal, desde que tenha, no minimo, 62 (sessenta e
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dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, ou, para os titulares do cargo de que trata o § 4°, 57 (cinquenta e sete) 
anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - ao valor apurado na forma do artigo 22 desta Lei Complementar, 
para o servidor publico nao contemplado no inciso I deste paragrafo.

III - o ocupante do cargo do Grupo Ocupacional Magisterio optante 
pelo Regime Diferenciado de Trabalho - RDT tera incorporado aos seus 
proventos de inatividade a parcela de cada ano de percepgao, desde que haja 
contribuipao previdenciaria sobre tais valores, observado o tempo de exercicio e 
respectiva carga horaria do DRT, nos termos da Lei Municipal vigente, na 
seguinte proporpao:

fls. n° 15

a) 1/25 (urn vinte e cinco avos), se do sexo feminino; e

b) 1/30 (urn trinta avos), se do sexo masculine.

§ 7° Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 
disposto neste artigo nao serao inferiores ao valor do piso municipal e serao 
reajustados no caso do artigo 28, § 6°, inciso I, conforme o “caput” e §1° do artigo 
35 desta Lei Complementar, e no caso do artigo 28, § 6°, inciso II, conforme o § 
2° do artigo 35 desta Lei Complementar.

§ 8° Considera-se remunerapao do servidor publico no cargo 
efetivo, para fins de calculo dos proventos de aposentadoria, o valor constituido 
pelo vencimento e pelas vantagens pecuniarias permanentes do cargo, 
estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de carater individual e das 
vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes criterios:

I - se o cargo estiver sujeito a variapoes na carga horaria, o valor 
das rubricas que refletem essa variapao integrara o calculo do valor da 
remunerapao do servidor publico no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria, considerando-se a media aritmetica simples dessa carga horaria 
proporcional ao numero de anos completes de recebimento e contribuipao, 
continues ou intercalados, em relapao ao tempo total exigido para a 
aposentadoria;

II - se as vantagens pecuniarias permanentes forem variaveis por 
estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situapao 
similar, o valor dessas vantagens integrara o calculo da remunerapao do servidor 
publico no cargo efetivo mediante a aplicapao, sobre o valor atual de referenda 
das vantagens pecuniarias permanentes variaveis, da media aritmetica simples 
do indicador, proporcional ao numero de anos completes de recebimento e de 
respectiva contribuipao, continues ou intercalados, em relapao ao tempo total 
exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de perceppao da 
vantagem.
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SUBSEgAO VIII
DA 2a REGRA DE TRANSIQAO PARA APOSENTADORIA VOLUNTARIA

Art. 29. O segurado ou o servidor publico municipal que se tenha 
filiado ao Regime Geral de Previdencia Social ou ingressado no servigo publico 
em cargo efetivo ate a data de entrada em vigor desta Lei Complementar podera 
aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisites:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta)
anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuigao, se mulher, e 35 (trinta e cinco) 
anos de contribuigao, se homem;

III - para os servidores publicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercicio 
no servigo publico e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria;

IV - periodo adicional de contribuigao correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Lei 
Complementar, faltaria para atingir o tempo minimo de contribuigao referido no 
inciso II.

§ 1° Para o ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magisterio 
exclusivamente tempo de efetivo exercicio das fungoes deque comprovar

magisterio na educagao infantil e no ensino fundamental e medio serao 
reduzidos, para ambos os sexos, os requisites de idade e de tempo de 
contribuigao em 05 (cinco) anos.

§ 2° O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto 
neste artigo correspondera:

I - em relagao ao servidor publico que tenha ingressado no servigo 
publico em cargo efetivo ate 31 de dezembro de 2003 e que nao tenha feito a 
opgao de que trata o § 16 do artigo 40 da Constituigao Federal, a totalidade da 
remuneragao no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o 
disposto no § 8° do artigo 28 desta Lei Complementar;

II - em relagao aos demais servidores publicos o valor 
correspondera a 100% (cem por cento) do valor da media aritmetica simples 
dos oitenta por cento maiores salaries de contribuicao correspondentes a
todo o periodo contributivo, a partir de iulho de 1994.

Ill - o ocupante do cargo do Grupo Ocupacional Magisterio optante 
pelo Regime Diferenciado de Trabalho - RDT, no caso do inciso I deste artigo, 
tera incorporado aos seus proventos de inatividade a parcela, de cada ano de
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percepgao, desde que haja contribuigao previdenciaria sobre tais valores, 
observado o tempo de exercicio e respectiva carga horaria do DRT, nos termos 
da Lei Municipal vigente, na seguinte proporgao:

Cidade Escola
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a) 1/25 (um vinte e cinco avos), se do sexo feminine;

b) 1/30 (um trinta avos), se do sexo masculino.

§ 3° O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto 
neste artigo nao sera inferior ao valor do piso municipal e sera reajustado no 
caso do artigo 29, § 2°, inciso I, conforme o “caput” e §1° do artigo 35 desta Lei 
Complementar, e no caso do artigo 29, § 2°, inciso II, conforme o § 2° do artigo 
35 desta Lei Complementar.

SUBSEQAO IX
DA REGRA DE TRANSigAO PARA CONCESSAO DE APOSENTADORIA

POR AGENTES NOCIVOS
Art. 30. O servidor que tenha ingressado no servigo publico em 

cargo efetivo ate a data da entrada em vigor desta Lei Complementar cujas 
atividades tenham sido exercidas com efetiva exposigao a agentes quimicos, 
fisicos e biologicos prejudiciais a saude, ou associagao desses agentes, vedada 
a caracterizagao por categoria profissional ou ocupagao, desde que cumpridos o 
tempo minimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercicio no servigo publico e de 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma do 
artigo 26 desta Lei Complementar, podera aposentar-se quando o total da soma 
resultante de sua idade e do tempo de contribuigao e o tempo de efetiva 
exposigao for de 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva 
exposigao.

§1°A idade e o tempo de contribuigao serao apurados em dias 
para o calculo do somatorio de pontos a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2° O valor da aposentadoria de que trata este artigo sera apurado 
na forma do artigo 27 desta Lei Complementar.

suBSEgAo x
DAS DISPOSigOES DIVERSAS RELATIVAS A APOSENTADORIA

Art. 31. Para a concessao de aposentadoria, o servidor devera 
apresentar requerimento junto a Previdencia Social do Servidor Publico de 
Campo Mourao - PREVISCAM, que abrira procedimento administrative nos 
regramentos do Tribunal de Contas do Estado do Parana, devendo o servidor 
permanecer em atividade ate a data da publicagao do ato de concessao da 
aposentadoria no Orgao Oficial do Municipio.

§ 1° Estando documentalmente e legalmente comprovado o direita 
de aposentadoria, os efeitos financeiros do ato de inativagao comegarao a surtif
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efeitos a partir da publicagao da respectiva portaria no Orgao Oficial do 
Municipio.

§2° A PREVISCAM protocolara junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Parana, o procedimento administrative de requerimento de 
aposentadoria ou concessao de beneficios e este tera o prazo de sessenta dias 
para apreciar aos atos de inativagao ou concessao de beneficios.

§ 3° Os efeitos financeiros durante o periodo de 60 (sessenta) dias 
posteriores a publicagao da Portaria de concessao de aposentadoria serao 
suportados pelo orgao de lotagao do servidor e, apos este prazo, os efeitos 
financeiros passam a ser suportados pela PREVISCAM.

§ 4° Considera-se vago o cargo tao somente apos o registro da 
aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.

§ 5° Na hipotese de decisao definitiva negando registro a 
aposentadoria cumpre a PREVISCAM informar a Administragao Municipal, para 
que no prazo de trinta dias, providencie o retorno do servidor as atividades, 
hipotese em que cumprira a Administragao Municipal proceder a restituigao dos 
valores indevidamente suportados pela PREVISCAM, sem prejuizo de se apurar 
a responsabilidade do agente publico que emitiu o ato em desacordo com a 
legislagao de regencia.

§ 6° No caso de alteragoes dos valores dos proventos por parte do 
Tribunal de Contas no periodo de analise pela legalidade do ato, assim que 
comunicado o orgao gerenciador, os proventos serao alterados de acordo com o 
valor deferido.

Art. 32. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as 
exigencias para aposentadoria voluntaria e que opte por permanecer em 
atividade fara jus a urn abono de permanencia equivalente ao valor da sua 
contribuigao previdenciaria, ate completar as exigencias para aposentadoria 
compulsoria.

§ 1° O valor do abono de permanencia sera equivalente ao valor da 
contribuigao efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, 
relativamente a cada competencia.

§ 2° O pagamento do abono de permanencia e de responsabilidade 
do Municipio e sera devido a partir do cumprimento dos requisites para obtengao 
do beneficio conforme disposto no caput e § 1° deste artigo, mediante opgao 
expressa do servidor pela permanencia em atividade.

§ 3° Cessara o direito ao pagamento do abono de permanencia 
quando da concessao do beneficio de aposentadoria ao servidor titular de cargo 
efetivo.
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Art. 33. Os proventos de aposentadoria a serem concedidos aos 
servidores, bem como as pensoes a seus dependentes, serao calculados de 
acordo com a Legislagao em vigor na epoca em que forem atendidas as 
prescrigoes nela estabelecida para a concessao destes beneficios.

Art. 34. Os proventos de aposentadoria, calculados pelas regras 
gerais e de transigao, nao poderao exceder os vencimentos do servidor no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria.

Art. 35. Os proventos de aposentadoria e as pensoes, concedidas 
com paridade, serao reajustados na mesma data e na mesma proporgao, sempre 
que se modificar os vencimentos dos servidores ativos.

§ 1° Sera estendida aos aposentados e pensionistas quaisquer 
vantagens ou beneficios posteriormente concedidos aos servidores ativos, em 
que se deu a aposentadoria ou pensao nas regras de paridade, ou que serviu de 
referencia para a concessao da pensao.

§ 2° Os proventos de aposentadoria e as pensoes concedidas sem 
paridade serao reajustadas, anualmente, todo mes de Janeiro, utilizando-se o 
IPCA - Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, dos ultimos 12 (doze) 
meses.

§ 3° Na hipotese do reajuste salarial nos proventos de 
aposentadoria e as pensoes mencionados no “caput” ser maior que o reajuste 
contido no § 2° deste artigo, sera devida a diferenga nos proventos de 
aposentadoria e as pensoes concedidas sem paridade.

Art. 36. O tempo de contribuigao federal, distrital, estadual ou 
municipal sera contado para efeito de aposentadoria e o tempo de servigo 
correspondente, para efeito de disponibilidade.

Art. 37. A Lei nao podera estabelecer qualquer forma de contagem 
de tempo de contribuigao fictlcio.

Paragrafo unico. Entende-se por tempo fictlcio:

I - o tempo, contado em dobro, da licenga-premio por assiduidade
nao gozada;

II - o tempo contado em dobro do servigo prestado as Forgas 
Armadas em operagoes de guerra;

III - o acrescimo ao tempo de servigo em atividades perigosas
insalubres ou penosas;
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IV - o tempo em que o servidor esteve exonerado, demitido, 
despedido ou dispensado de seu cargo ou emprego;

V - o tempo em que o servidor esteve aposentado, sem contribuipao 
para qualquer regime de Previdencia; e

VI - o tempo de servigo prestado pelo trabalhador rural.

Art. 38. E vedada a perceppao de mais de uma aposentadoria a 
conta desta Previdencia Municipal, ressalvados as aposentadorias decorrentes 
de cargos acumulaveis previstos na Constituipao Federal.

Art. 39. E vedada a perceppao simultanea de proventos de 
aposentadoria do regime da PREVISCAM, com a remunerapao de cargo, 
emprego ou funpao publica, ressalvados os cargos acumulaveis previstos na 
Constituipao Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissao declarados em 
lei de livre nomeapao e exonerapao.

§ 1° A vedapao prevista no “caput” deste artigo nao se aplica aos 
membros de Poder Executive e Poder Legislative, assim entendido o Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores e aos servidores inativos que, ate o dia 16 de 
dezembro de 1998, tenham ingressados novamente no servigo publico por 
Concurso Publico de Provas ou de Provas e Titulos, e pelas demais formas 
previstas na Constituipao Federal, sendo-lhe proibida a perceppao de mais de 
uma aposentadoria pelo regime da PREVISCAM, aplicando-lhes, em qualquer 
hipotese, o limite de que trata o § 11 do artigo 40 da Constituipao Federal.

§ 2° Na hipotese de proibipao de perceppao de mais de uma 
aposentadoria prevista no paragrafo anterior, sera facultada ao servidor inativo a 
opgao por urn dos proventos de aposentadoria.

Art. 40. Considera-se tempo de contribuipao:

I - aquele prestado a Administrapao Publica Direta do Poder 
Executive e do Poder Legislative Municipal, Autarquica ou Fundacional do 
Municipio de Campo Mourao;

II - aquele prestado ao Estado, Distrito Federal e a Uniao, inclusive 
as Forpas Armadas, neste incluido o Servigo Militar obrigatorio e para outros 
municipios;

III - aquele referente ao exercicio de mandate eletivo federal, 
estadual, distrital ou municipal;

IV - aquele vinculado ao RGPS - Regime Geral da Previdencia
Social.

Art. 41. A apurapao do tempo de servigo sera calculada em dias, e 
convertida em anos considerando-o como 365 dias.
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SUBSEQAO XI 
DA PENSAO

Art. 42. A pensao por morte sera conferida ao conjunto dos 
dependentes do segurado, quando do seu falecimento, em valor equivalente a 
uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria 
recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse 
aposentado por incapacidade permanente na data do obito, acrescida de cotas 
de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, ate o maximo de 100% (cem por 
cento).

§1°As cotas por dependente cessarao com a perda dessa 
qualidade e nao serao reversiveis aos demais dependentes, preservado o valor 
de 100% (cem por cento) da pensao por morte quando o numero de 
dependentes remanescente for igual ou superior a 05 (cinco).

§ 2° Na hipotese de existir dependente invalido ou com deficiencia 
intelectual, mental ou grave, o valor da pensao por morte de que trata o “caput” 
deste artigo sera equivalente a:

I -100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor 
ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente 
na data do obito, ate o limite maximo de beneficios do Regime Geral de 
Previdencia Social; e

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de 
cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, ate o maximo de 100% 
(cem por cento), para o valor que supere o limite maximo de beneficios do 
Regime Geral de Previdencia Social.

§ 3° Quando nao houver mais dependente invalido ou com 
deficiencia intelectual, mental ou grave, o valor da pensao sera recalculado na 
forma do disposto no “caput” e no § 1° deste artigo.

§ 4° Para o dependente invalido ou com deficiencia intelectual, 
mental ou grave, sua condigao pode ser reconhecida previamente ao obito do 
segurado, por meio de avaliagao biopsicossocial realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, observada revisao periodica na forma da 
legislagao.

§ 5° Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensao por 
morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a 
dependencia economica.

Art. 43. As pensoes distinguem-se, quanto a natureza, em vitalicia
e temporaria.
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§ 1° A pensao vitallcia e composta de cota ou cotas permanentes, 
que somente se extinguem com a mode de seus beneficiarios ou pela perda da 
qualidade de beneficiario.

§ 2° A pensao temporaria e composta de cota ou cotas que podem 
se extinguir por motive de mode, cessapao da incapacidade permanente para o 
trabalho ou maioridade do beneficiario.

Art. 44. Sao beneficiarios das pensdes:

I - o conjuge, a companheira, o companheiro e o filho nao 
emancipado, de qualquer condipao, menor de 21 (vinte e urn) anos ou incapaz 
para o trabalho ou que tenha deficiencia intelectual ou mental ou deficiencia 
grave;

II - os pais;

III -o irmao nao emancipado, de qualquer condipao, menor de 21 
(vinte e urn) anos ou incapaz para o trabalho ou que tenha deficiencia intelectual 
ou mental ou deficiencia grave.

§ 1° A existencia de dependente de qualquer das classes deste 
artigo exclui do direito as prestapoes os das classes seguintes.

§ 2° O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
declarapao do servidor e desde que comprovada dependencia economica.

§ 3° Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem 
ser casada, mantem uniao estavel com o segurado ou com a segurada, de 
acordo com o § 3° do art. 226 da Constituipao Federal.

§ 4° A dependencia economica das pessoas indicadas no inciso I e 
presumida e a das demais deve ser comprovada.

§ 5° As provas de uniao estavel e de dependencia economica 
exigem inicio de prova material contemporanea dos fatos, produzido em periodo 
nao superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior a data do obito ou do 
recolhimento a prisao do segurado, nao admitida a prova exclusivamente 
testemunhal, exceto na ocorrencia de motive de forpa maior ou caso fortuito, 
conforme disposto no regulamento.

§ 6° Na hipotese da alinea do inciso XI do art. 50 desta Lei 
Complementar, a par da exigencia do § 5° deste artigo, devera ser apresentado, 
ainda, inicio de prova material que comprove uniao estavel por pelo menos 02 
(dois) anos antes do obito do segurado.

§ 7° Sera excluido definitivamente da condipao de dependente 
quern tiver sido condenado criminalmente por sentenpa com transito em julgado,
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como autor, coautor ou participe de homicidio doloso, ou de tentativa desse 
crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente 
incapazes e os inimputaveis.

Art. 45. A concessao da pensao por morte nao sera protelada pela 
falta de habilitagao de outro possivel dependente e qualquer inscrigao ou 
habilitagao posterior, que importe em exclusao ou inclusao de dependente, so 
produzira efeito a contar da data da inscrigao ou habilitagao.

Paragrafo unico. O conjuge ausente nao exclui do direito a 
pensao por morte o companheiro ou a companheira, que somente fara jus ao 
beneficio a partir da data de sua habilitagao e mediante prova de dependencia 
economica.

Art. 46. A pensao sera dividida entre o ex-conjuge e o atual, se for 
o caso, ou companheiro, se o primeiro recebia pensao alimenticia, dividindo-se o 
valor do beneficio entre eles.

Paragrafo unico. Nao fara jus a pensao o conjuge/companheiro 
(a) separado de fato ou de direito que nao recebe pensao alimenticia do 
segurado ou que dele nao dependa economicamente.

Art. 47. A pensao por morte sera devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou nao, a contar da data:

I - do obito, quando requerida em ate 180 (cento e oitenta) dias 
apos o obito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em ate 90 
(noventa) dias apos o obito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida apos o prazo previsto no
inciso anterior;

III - da decisao judicial, no caso de morte presumida.

Paragrafo unico. Concedida a pensao, qualquer prova posterior 
ou habilitagao tardia que implique exclusao de beneflcios ou redugao de pensao, 
so produzira efeitos a partir da data em que for oferecida.

Art. 48. Perde o direito a pensao por morte:

I - apos o transito em julgado, o beneficiario condenado pela pratica 
de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor;

II - o conjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a 
qualquer tempo, simulagao ou fraude no casamento ou na uniao estavel, ou a 
formalizagao desses com o fim exclusive de constituir beneficio previdenciario, 
apuradas em processo judicial no qual sera assegurado o direito ao contraditorio 
e a ampla defesa.
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Art. 49. Sera concedida pensao provisoria por morte presumida do 
servidor, nos seguintes casos:

l-declaragao de ausencia pela autoridade judiciaria competente, 
decorridos, no mmimo, o prazo de seis meses de ausencia do servidor ativo ou 
inativo;

II - desaparecimento, devidamente comprovado, em desabamento 
inundagao, incendio ou acidente nao caracterizado como em servigo;

III - desaparecimento no desempenho das atribuigoes de cargo ou
em missao de seguranga.

Paragrafo unico. A pensao provisoria sera transformada em 
vitalicia ou temporaria, conforme o caso, decorridos cinco anos de sua vigencia, 
ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipotese em que o beneficio 
sera automaticamente cancelado, ficando os dependentes desobrigados da 
reposigao dos valores recebidos, salvo se demonstrada ma-fe.

Art. 50. Acarreta perda de qualidade de beneficiario:

I - o seu falecimento;

II - a anulagao de casamento, com decisao transitada em julgado, 
quando a decisao ocorrer apos a concessao da pensao ao conjuge;

III - pela separagao judicial ou pelo divorcio, enquanto nao for 
assegurado ao conjuge, a prestagao alimenticia:

IV - pelo abandono do lar, pelo conjuge ou companheiro, por mais
de 01 (urn) ano;

V - pela uniao estavel ou casamento, do conjuge ou companheiro
com outra pessoa;

VI - pela cessagao da uniao estavel com o segurado ou segurada, 
enquanto nao for assegurado ao companheiro ou companheira, a prestagao de 
alimentos;

VII - a cessagao da incapacidade permanente para o trabalho 
se tratando de beneficiario incapaz, o afastamento da deficiencia, em se tratando 
de beneficiario com deficiencia, ou o levantamento da interdigao, em se tratando 
de beneficiario com deficiencia intelectual ou mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz;

em

VIII -o implemento da idade de 21 (vinte e urn) anos, pelo filho ou 
irmao, salvo se incapaz permanente para o trabalho;
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IX - a acumulagao de pensao, salvo nas hipoteses legalmente
admitidas;

X - a renuncia expressa; e

XI - para o conjuge ou companheiro:

a) se invalido ou com deficiencia, pela cessagao da incapacidade 
permanente para o trabalho ou pelo afastamento da deficiencia, respeitados os 
periodos minimos decorrentes da aplicagao das alineas "b" e "c" deste inciso;

b) o decurso de 4 (quatro) meses, se o obito ocorrer sem que o 
servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuigoes mensais ou se o casamento ou 
a uniao estavel tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do obito 
do servidor;

c) transcorridos os seguintes periodos, estabelecidos de acordo 
com a idade do beneficiario na data de obito do segurado, se o obito ocorrer 
depois de vertidas 18 (dezoito) contribuigoes mensais e pelo menos 2 (dois) anos 
apos o inicio do casamento ou da uniao estavel:

1. 3 (tres) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de
idade;

3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de
idade;

4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e tres)
anos de idade; e

6. vitalicia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§1°A criterio da Administragao Municipal ou da PREVISCAM, o 
beneficiario de pensao cuja preservagao seja motivada por incapacidade 
permanente para o trabalho ou por deficiencia podera ser convocado a qualquer 
momento para avaliagao das referidas condigoes.

§ 2° Serao aplicados, conforme o caso, a regra contida na alinea 
"a" ou os prazos previstos na alinea "c" do inciso XI deste artigo, se o obito do 
servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doenga profissional ou 
do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuigoes 
mensais ou da comprovagao de 2 (dois) anos de casamento ou de uniao estavel.
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§ 3° 0 tempo de contribuigao a Regime Proprio de Previdencia 
Social - RPPS ou ao Regime Geral de Previdencia Social - RGPS sera 
considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuigoes mensais referidas nas 
alineas "b" e "c" do inciso XI deste artigo.

Art. 51. As pensoes serao reajustadas na mesma data e na mesma 
proporgao, sempre que se modificar os vencimentos dos servidores ativos.

Art. 52. E vedada a acumulagao de mais de uma pensao por morte 
deixada por conjuge ou companheiro, no ambito do mesmo regime de 
previdencia social, ressalvadas as pensoes do mesmo instituidor decorrentes do 
exercicio de cargos acumulaveis na forma do artigo 37 da Constituigao Federal.

§ 1° Sera admitida, nos termos do § 2° deste artigo, a acumulagao
de:

I - pensao por morte deixada por conjuge ou companheiro de um 
regime de previdencia social com pensao por morte concedida por outro regime 
de previdencia social ou com pensoes decorrentes das atividades militares de 
que tratam os artigos 42 e 142 da Constituigao Federal;

II - pensao por morte deixada por conjuge ou companheiro de um 
regime de previdencia social com aposentadoria concedida no ambito do Regime 
Geral de Previdencia Social ou de regime proprio de previdencia social ou com 
proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os 
arts. 42 e 142 da Constituigao Federal; ou

III - pensoes decorrentes das atividades militares de que tratam os 
artigos 42 e 142 da Constituigao Federal com aposentadoria concedida no 
ambito do Regime Geral de Previdencia Social ou de regime proprio de 
previdencia social.

§ 2° Nas hipoteses das acumulagoes previstas no § 1° deste artigo, 
e assegurada a percepgao do valor integral do beneficio mais vantajoso e de 
uma parte de cada um dos demais beneficios, apurada cumulativamente de 
acordo com as seguintes faixas:

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 01 (um) salario- 
mmimo, ate o limite de 2 (dois) salarios-mmimos;

II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 02 (dois) 
salarios-mmimos, ate o limite de 3 (tres) salarios-mmimos;

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 03 (tres) salarios- 
mmimos, ate o limite de 4 (quatro) salarios-mmimos; e
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IV -10% (dez por cento) do valor que exceder 04 (quatro) salarios-
mmimos.

§ 3° A aplicagao do disposto no § 2° deste artigo podera ser revista 
a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razao de alteragao de algum dos 
beneficios.

§ 4° As restrigoes previstas neste artigo nao serao aplicadas se o 
direito aos beneficios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor da 
Emenda Constitucional n° 103/2019.

§ 5° As regras sobre acumulagao previstas neste artigo e 
legislagao vigente na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 
103/2019 poderao ser alteradas na forma do § 6° do artigo 40 e do § 15 do artigo 
201, ambos da Constituigao Federal.

na

SEQAO IV
DA CONTAGEM RECIPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIQAO

Art. 53. Para efeito dos beneficios previstos nesta Lei 
Complementar sera assegurada a contagem reciproca do tempo de contribuigao 
entre o Regime Geral de Previdencia Social e os regimes proprios de previdencia 
social, e destes entre si, observada a compensagao financeira, de acordo com os 
criterios estabelecidos em lei.

Paragrafo unico. A compensagao financeira sera devida pelos 
demais sistemas aquele a que o interessado estiver vinculado ao requerer o 
beneficio, na proporgao do respective tempo de contribuigao, na forma 
estabelecida em lei.

Art. 54. O tempo de contribuigao de que trata esta Segao sera 
contado, observadas as seguintes normas:

I - nao sera admitida a contagem em dobro ou em outras condigoes
especiais;

II - e vedada a contagem de tempo de contribuigao publico com o 
de atividade privada, quando concomitantes;

III - nao sera contado por um sistema o tempo de contribuigao 
utilizado para concessao de aposentadoria pelo outro.

IV - sera concedida Certidao por Tempo de Contribuigao somente 
aos servidores exonerados ou demitidos.

Art. 55. O beneficio resultante de contagem de tempo de 
contribuigao na forma desta Segao sera concedido e pago pela Previdencia 
Municipal, calculada na forma desta Lei Complementar.
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SEQAO V
DAS DISPOSIQOES DIVERSAS RELATIVAS AS PRESTAgOES

Art. 56. Nenhum beneficio ou servigo da Previdencia Municipal 
podera ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de 
custeio total.

Art. 57. O beneficio nao podera ser objeto de penhora, arresto ou 
sequestro, salvo em casos de decisoes judiciais.

Art. 58. Sera fornecido ao beneficiario demonstrative minucioso das 
importancias pagas, discriminando o valor do provento ou da pensao, as 
diferengas eventualmente pagas, com o periodo a que se referem e os 
descontos efetuados.

Art. 59. O beneficio sera pago diretamente ao beneficiario, salvo 
em caso de ausencia, molestia contagiosa ou impossibilidade de locomogao, ou 
ao seu procurador cujo mandate nao tera validade superior a 1 (urn) ano, 
podendo ser renovado.

Art. 60. O beneficio devido ao segurado ou dependente civilmente 
incapaz sera feito ao conjuge, pai, mae, tutor ou curador, admitindo-se, na sua 
falta e por periodo nao superior a seis meses, o pagamento ao procurador 
legalmente constituido.

Art. 61. O beneficio devera ser pago mediante deposito em conta- 
salario bancaria em nome do beneficiario, junto a instituigao bancaria contratada 
pela PREVISCAM.

Art. 62. O beneficio devido ao dependente menor de idade sera
pago aos pais ou tutores.

Art. 63. O valor nao recebido em vida pelo segurado, devera ser 
pago aos seus dependentes habilitados a pensao por mode ou, na falta deles, 
aos seus sucessores na forma da Lei Civil, independentemente de inventario ou 
arrolamento.

Art. 64. A recusa de fornecimento de protocolo ou comprovante de 
requerimento, sujeita o servidor responsavel as penas administrativas cabiveis, 
alem da multa prevista nesta Lei Complementar.

Art. 65. Salvo por imposigao legal, determinagao judicial ou 
autorizagao expressa do servidor inativo ou pensionista, nenhum desconto 
incidira sobre o provento ou pensao.

§1°A criterio da Administragao Municipal e mediante expressa 
autorizagao do servidor, podera haver consignagao em folha de pagamento em 
favor de terceiros, conforme disposto em regulamento.
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§ 2° Serao descontos obrigatorios dos beneficios ou proventos:

I - contribuigao a Previdencia Municipal:

II - Imposto de Renda Retido na Fonte;

III - pensao alimenticia, mediante determinagao judicial;

IV - reposigoes ou indenizagoes ao erario publico municipal.

§ 3° Sao descontos facultativos e que dependerao de autorizagao 
do servidor inativo ou pensionista os seguintes:

I - contribuigao ao Sindicato de classe;

II - mensalidade da Associagao dos Servidores;

III - aqueles oriundos de convenios firmados pelo Sindicato ou pela
Associagao de Servidores;

IV - emprestimo junto a instituigoes financeiras.

§ 4°0 total de consignagoes facultativas de que trata o inciso IV do 
§ 3° deste artigo nao podera exceder a 30% (trinta por cento) do provento ou 
pensao.

TITULO III
DA GESTAO ECONOMICO-FINANCEIRA

CAPITULO I
DAS FONTES DE CUSTEIO

SEQAOI
DA CONTRIBUIQAO DO SEGURADO

Art. 66. A contribuigao do segurado servidor publico e calculada 
mediante a aplicagao da aliquota de 14% (quatorze por cento), sobre o 
vencimento e anuenio dos servidores ativos.

§ 1° Os servidores inativos e os pensionistas contribuirao para o 
custeio da PREVISCAM, com percentual igual ao estabelecido para os 
servidores titulares de cargos efetivos, e incidira sobre a parcela dos proventos e 
das pensoes que supere ao limite maximo para o valor dos beneficios do Regime 
Geral de Previdencia Social.

§ 2° No caso de inexistencia ou suspensao de remuneragao, o 
servidor podera optar por continuar contribuindo para a PREVISCAM, sendo a
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valor do recolhimento composto pela soma da cota da contribuigao do servidor e 
da cota da contribuigao previdenciaria patronal, de que trata o artigo 67 desta Lei 
Complementar.

fls. n° 30

§ 3° O segurado que nao tenha optado por contribuir desde o inicio 
da sua licenga, podera faze-lo a qualquer tempo, assegurando-se os seus 
direitos a partir da data da primeira contribuigao que efetivar.

§ 4° O segurado sem remuneragao que nao optar pelo recolhimento 
das contribuigoes tera interrompida a contagem de seu tempo de contribuigao 
para efeitos de aposentadoria na PREVISCAM.

SEgAo ii
DA CONTRIBUigAO DA ADMINISTRAQAO DIRETA, 

AUTARQUIAS E FUNDAgOES

Art. 67. A contribuigao patronal do Municipio a cargo dos Poderes 
Executive e Legislative, Fundagoes, Autarquias do Municipio de Campo Mourao, 
destinada a PREVISCAM, e de 18,12% (dezoito inteiros e doze decimos por 
cento) para os integrantes ativos do Fundo Financeiro e Fundo Previdenciario, 
sendo alterado o percentual anualmente conforme apurado na avaliagao atuarial.

§ 1° Os percentuais de contribuigao patronal do Municipio incidirao 
sobre a mesma base de calculo da contribuigao dos servidores ativos e correrao, 
conforme o caso, a cargo das dotagoes proprias dos Poderes Executive e 
Legislative, devendo ser aportadas e contabilizadas junto ao Fundo a que estiver 
vinculado o segurado.

§ 2° Da aliquota que trata o “caput” deste artigo, 2,0% (dois inteiros 
por cento) e destinado a Taxa de Administragao, para o custeio das despesas 
correntes e de capital necessarias a organizagao e ao funcionamento da 
PREVISCAM, inclusive para conservagao de seu patrimonio, podendo ser 
capitalizada de acordo com as normas 
Administrativa para utilizagao em exercicios futures.

§3° A Reserva Administrativa da Taxa de Administragao, podera 
ser objeto, na totalidade ou em parte, de reversao para pagamento dos 
beneficios do RPPS, apos aprovagao pelo conselho deliberative da 
PREVISCAM, vedada a devolugao dos recursos ao Tesouro Municipal.

§ 4° Com base no enquadramento do ISP-RPPS (Indicador de 
Situagao Previdenciaria dos RPPS) da Secretaria de Previdencia do Governo 
Federal, que classifica o Municipio de Campo Mourao no perfil de medio porte, o 
limite de gasto anual da Taxa de Administragao sera de 3,0% (tres inteiros por 
cento), aplicados sobre a somatoria da remuneragao de contribuigao de todos os 
servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercicio financeiro anterior, 
se o RPPS de Campo Mourao aderir ao programa Pro-Gestao, o limite sera de 
3,6% (tres inteiros e seis decimos por cento), ressalvado o disposto no § 5° deste 
artigo.

vigentes, constituido Reserva
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§ 5° Nao serao considerados, para fins do § 4° do caput, como 
excesso ao limite anual de gastos, os realizados com os recursos da Reserva 
Administrativa, decorrentes das sobras de custeio administrativo e dos 
rendimentos mensais auferidos.

§ 6° O nao recolhimento da contribuigao previdenciaria pelos 
orgaos e entidades da administragao direta e indireta do Poder Executive e pelo 
Poder Legislative, bem como o nao repasse dos valores retidos, em folha de 
pagamento dos segurados, autorizara a automatica compensagao, pelo Tesouro 
Municipal, dos valores correspondentes no mes subsequente.

§ 7° Alem da contribuigao normal, ficara a cargo do Municipio, a 
conta de dotagoes proprias dos Poderes Executive e Legislative, o aporte e/ou a 
interferencia financeira, para os fundos, dos recursos necessaries para 
complementar sua arrecadagao e saldo patrimonial para honrar com a folha 
mensal de beneficios previdenciarios. Esses recursos serao repassados em 
forma de duodecimo, que deverao estar disponibilizados ate 02 (dois) dias uteis 
imediatamente anteriores ao dia do pagamento (ultimo dia util do mes), na conta 
bancaria da PREVISCAM, no minimo, para cobrir os valores a serem 
despendidos com a folha de pagamento dos inativos, pensionistas e pessoal 
administrativo da PREVISCAM, desde que informado a Secretaria de Fazenda e 
Administragao e ao Poder Legislative a sua quota parte respective, ate o dia 25 
(vinte e cinco) de cada mes o valor dessas despesas, e o valor do aporte e/ou o 
valor da interferencia financeira a ser repassada a PREVISCAM.

§ 8° Em nenhuma hipotese podera haver transferencias de recursos 
entre os Fundos Previdenciario e Financeiro, salvo com o fim da segregagao de 
massa autorizada pela Secretaria de Previdencia do Governo Federal e por lei 
municipal.

SEQAO III
FINANCIAMENTO DO RPPS

Art. 68. Constituem fontes de financiamento da PREVISCAM:

I - as contribuigdes do orgao de lotagao, dos segurados ativos,
inativos e pensionistas;

II - as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais;

III - os valores recebidos a titulo de compensagao financeira, em 
razao do § 9° do artigo 201 da Constituigao Federal;

IV - as contribuigdes adicionais ou aportes financeiros para 
cobertura do deficit atuarial identificado nas avaliagdes atuariais anuais, 
realizadas em atendimento ao disposto nos §§ 1°-A, 1°-B e 1°-C do artigo 149 da 
Constituigao Federal e ao inciso I do art. 1° da Lei Federal n° 9.717, de 27 de 
novembro de 1998;
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V - demais dota?oes previstas no orgamento municipal; e

VI - outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciaria.

§1°A contribuigao do segurado servidor publico e calculada 
mediante a aplicagao da aliquota estabelecida pelo artigo 66 desta Lei 
Complementar.

§ 2° Os servidores inativos e os pensionistas contribuirao para o 
custeio da PREVISCAM, na forma do estabelecido pelo § 1° do artigo 66 desta 
Lei Complementar.

§ 3° A contribuigao patronal sera a estabelecida pelo artigo 67 desta
Lei Complementar.

SE<?AO IV
DA CONTRIBUIGAO DOS SERVIDORES CEDIDOS, 

AFASTADOS E LICENCIADOS

Art. 69. Na cessao de servidores para outro ente federative, em que 
o pagamento da remuneragao seja com onus do orgao ou da entidade 
cessionaria, sera de sua responsabilidade:

I - o desconto da contribuigao devida pelo servidor; e

II - a contribuigao patronal devida pelo ente de origem.

§1°Cabera ao cessionario efetuar o repasse das contribuigoes 
previdenciarias a PREVISCAM;

§ 2° Caso o cessionario nao efetue o repasse das contribuigoes a 
PREVISCAM no prazo legal, cabera ao cedente efetua-lo, buscando o reembolso 
de tais valores junto ao cessionario.

§ 3° O termo ou ato de cessao do servidor com onus para o 
cessionario devera prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento 
e repasse das contribuigoes previdenciarias a PREVISCAM, conforme valores 
informados mensalmente pelo cedente.

§ 4° Na cessao de servidores para outro ente federative, sem onus 
para o cessionario, continuara sob a responsabilidade do cedente, o desconto e 
o repasse das contribuigoes a PREVISCAM.

§ 5° Nas hipoteses de cessao, licenciamento ou afastamento do 
servidor, o calculo da contribuigao sera feito de acordo com o vencimento do 
cargo efetivo de que o servidor e titular.
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§ 6° Nao incidirao contribuigoes para a PREVISCAM ou ao RPPS
RGPS, sobre as parcelas remuneratoriasdo cessionario, nem para o 

complementares, nao componentes do vencimento do cargo efetivo e anuenio 
pagas pelo cessionario ao servidor cedido, seja do valor a titulo de cargo em 
confianga ou pela fungao gratificada.

§ 7° O servidor afastado ou licenciado temporariamente do 
exercicio do cargo efetivo sem recebimento de remuneragao, somente contara o 
respective tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria, 
mediante o recolhimento mensal das contribuigoes, tanto a parcela 
correspondente ao recolhimento do servidor quanto a parcela do orgao de 
lotagao, previstos nos artigos 66 e 67, respectivamente, desta Lei Complementar.

§ 8° A contribuigao efetuada durante o afastamento do servidor nao 
sera computada para cumprimento dos requisites de tempo de carreira, tempo de 
efetivo exercicio no servigo publico e tempo no cargo efetivo na concessao de 
aposentadoria.

SEgAo v
DO CUSTEIO E PAGAMENTO DOS BENEFICIOS

Art. 70. O custeio dos beneflcios da PREVISCAM sera realizado
pelo:

I - Fundo Financeiro, o qual tera por finalidade o custeio dos 
beneflcios dos atuais segurados inativos e pensionistas e dos atuais segurados 
ativos nomeados ate 31 de dezembro de 2004, nos termos do artigo 2° da Lei n° 
2.493, de 08 de outubro de 2009;

II - Fundo Previdenciario, o qual tera por finalidade o custeio dos 
beneflcios dos segurados ativos que ingressaram no servigo publico municipal a 
partir de 31 de dezembro de 2004, nos termos do artigo 3° da Lei n° 2.493, de 08 
de outubro de 2009.

§ 1° Serao admitidas todas as contribuigoes e demais rendas que
a Taxa decompoem os pianos destes Fundos, descontado apenas 

Administragao.

§ 2° O Municlpio sera responsavel pela cobertura de eventuais 
insuficiencias financeiras da PREVISCAM decorrentes de pagamentos de 
beneflcios previdenciarios, observada a proporcionalidade das despesas entre os 
Poderes Executive e Legislative, suas Fundagoes e Autarquias, as quais nao 
serao computadas para efeito do limite estabelecido no artigo 2° da Lei n° 9.717, 
de 17 de novembro de 1998.

Art. 71. A taxa de administragao de que trata o § 1° do artigo 7* 
desta Lei Complementar, nao podera exceder a 2% (dois por cento) do valor total 
da contribuigao dos servidores ativos e dos orgaos da Administragao Direta e
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Indireta dos Poderes Executive e Legislative, Fundagoes e Autarquias, do 
Municipio de Campo Mourao integrante do regime proprio de previdencia, 
devendo ser capitalizado de acordo com as normas vigentes, para utilizagao em 
exercicios futures.

ns. n° 34

Paragrafo unico. A taxa de administragao a que se refere o 
“caput” deste artigo e calculada com base no vencimento e anuenio pagos aos 
servidores.

CAPITULO II
DO salArio DE CONTRIBUIQAO

Art. 72. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por
salario de contribuigao:

I - o vencimento do cargo, acrescido dos adicionais por tempo de
servigo;

II - o salario-maternidade;

III - a gratificagao natalina; e

IV - o valor total das diarias pagas, quando excedente a cinquenta 
por cento da remuneragao.

Paragrafo unico. Nao integram o salario de contribuigao, sem 
prejuizo de outras verbas indenizatorias:

I - as cotas do salario-familia recebidos nos termos da Lei;

II - o adicional de ferias;

III - a importancia recebida por ferias indenizadas; e

IV - as diarias de viagens que nao excedam a cinquenta por cento
da remuneragao;

V - auxilio alimentagao do Poder Executive e Legislative;

VI - a gratificagao por trabalhos especiais a que alude o Art. 76, § 
5°, inciso III da Lei Municipal n° 1085/1997;

VII - o vale transporte.

CAPITULO III
DA ARRECADAQAO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUigOES

Art. 73. A Administragao Direta dos Poderes Executive e Legislative 
e a Administragao Indireta das Autarquias ou Fundagoes Municipais sao 
obrigadas a:
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I - arrecadar as contribuigoes dos servidores publicos, descontando- 
as da respectiva remuneragao;

II - recolher o produto arrecadado na forma da alinea anterior, 
juntamente com as contribuigoes a seu cargo incidentes sobre as remuneragoes 
pagas ou creditadas aos servidores publicos;

III - preparar folhas de pagamento das remuneragoes pagas ou 
creditadas a todos os segurados a seu servigo, anotando nelas todos os 
descontos efetuados;

IV - langar mensalmente em titulos proprios de sua contabilidade, 
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuigoes, o montante 
das quantias descontadas, as contribuigoes dos orgaos da Administragao Direta, 
Autarquica e Fundacional e os totais recolhidos;

V - prestar a Previdencia Municipal todas as informagoes 
cadastrais, financeiras e contabeis de interesse da mesma e por ela 
estabelecida;

VI - encaminhar mensalmente relagao discriminada ou viabilizar
comcontrole magnetico dos descontos efetuados de forma individual, juntamente 

as guias de recolhimento das obrigagoes;

VII - encaminhar copia dos atos de admissao, licenga sem 
vencimentos, demissao ou exoneragao de servidores e todos os demais atos que 
importem em reflexos na contagem do tempo de contribuigao dos servidores, 
bem como os documentos relatives ao seu historico previdenciario, quando 
solicitado;

VIII - prestar informagoes para elaboragao do calculo atuarial e 
contar o tempo de servigo do respective orgao, para fins de aposentadoria.

Art. 74. Compete a PREVISCAM arrecadar e fiscalizar a 
arrecadagao e os recolhimentos das contribuigoes e demais receitas previstas 
nesta Lei Complementar, bem como promover a respectiva cobranga e aplicar as 
sangoes previstas.

Art. 75. As contribuigoes devidas a PREVISCAM, a parcela do 
deficit atuarial e outras importancias nao recolhidas em epoca propria, terao seu 
valor atualizado pela taxa SELIC ou na falta desta, pelo indice de corregao 
correspondente, ate a data do pagamento.

§1°A atualizagao monetaria referida no “caput” deste artigo sera
cobrada por dia de atraso.
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§ 2° As contribui^oes da Administragao Direta, Autarquias e 
Fundagoes, patronais e individuals, deverao ser repassadas para a PREVISCAM 
ate o dia 10 (dez) do mes subsequente ao da competencia.

Art. 76. A contribuigao arrecadada e o pagamento dos encargos da 
Previdencia Municipal sao realizados atraves de instituigoes financeiras.

CAPITULO IV 
DO ORgAMENTO

Art. 77. A PREVISCAM tera orgamento proprio, que obedecera aos 
padroes e normas instituidas pela Lei Federal n° 4.320/64 e legislagao 
complementar.

Art. 78. As propostas orgamentarias deverao ser submetidas ao 
Prefeito Municipal, cuja aprovagao devera ser ultimada ate o dia 30 de setembro 
de cada exercicio.

Art. 79. As insuficiencias ou omissoes de dotagao no orgamento 
poderao ser supridas atraves de Creditos Adicionais por meio de lei com 
autorizagao do Poder Legislative, ou, abertos por Decreto atraves do Poder 
Executive, mediante proposigao da PREVISCAM.

CAPITULO V
DO BALANgO E DAS PRESTAgOES DE CONTAS

Art. 80. A escrituragao das contas devera ser encerrada ate 31 de 
dezembro de cada exercicio, compreendendo as despesas empenhadas ate esta 
data, procedendo-se entao, a apuragao do respective resultado e o levantamento 
do Balango Geral da PREVISCAM.

Art. 81. A PREVISCAM enviara anualmente ao Poder Executive, 
ate o ultimo dia do mes de margo, o relatorio de suas atividades, as prestagoes 
de contas e o Balango Geral do exercicio anterior, para que seja enviado ao 
Tribunal de Contas do Estado para exame e parecer.

§ 1° Os balancetes serao publicados no Orgao Oficial do Municipio.

§ 2° Os balancetes mensais serao remetidos ao Prefeito ate o 
ultimo dia do mes subsequente.

Art. 82. A PREVISCAM em conjunto com o Municipio publicara no 
Orgao Oficial do Municipio, ate trinta dias apos o encerramento de cada 
bimestre, demonstrative financeiro e orgamentario da receita e despesa 
previdenciaria e acumulada do exercicio financeiro em curso, onde serao 
informados:
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I - os valores das contribuigoes dos Orgaos da Administragao
Publica Direta e Indireta;

II - os valores das contribuigoes dos servidores publicos ativos;

III - os valores das contribuigoes dos servidores publicos inativos e
pensionistas;

IV - o valor da despesa total com pessoal ativo;

V - os valores da despesas com pessoal inativo e pensionistas;

VI - o valor da receita corrente liquida dos Orgaos da Administragao 
Publica Direta, Autarquias e Fundagoes;

VII - os valores de quaisquer outros itens consideradas para efeito 
do calculo das despesas llquidas.

§ 1° Como despesa liquida entende-se a diferenga entre a despesa 
total com o pessoal inativo e pensionistas da PREVISCAM e a contribuigao dos 
respectivos segurados.

reajustes ou§ 2° Antes de proceder quaisquer revisoes 
adequagoes de proventos e pensoes que impliquem no aumento de despesas, 
os orgaos da Administragao Publica Direta, Autarquica ou Fundacional deverao 
regularizar a situagao sempre que o demonstrative de que trata o “caput” deste 
artigo, no que se refere a despesa acumulada ate o bimestre, indicar o nao 
cumprimento aos limites fixados, previstos na Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000, bem como as suas alteragoes.

Art. 83. A PREVISCAM mantera atualizado o registro contabil 
individualizado das contribuigoes dos servidores ativos, inativos e pensionistas, 
conforme disposto em regulamento.

Art. 84. A PREVISCAM devera organizar-se com base em normas 
gerais de contabilidade e atuaria, a fim de garantir o seu equilibrio financeiro e 
atuarial.

Art. 85. A avaliagao atuarial devera ser realizada anualmente por 
empresa independente e legalmente habilitada, a avaliagao tera como base o 
mes de dezembro do ano anterior e sera entregue ate 31 de margo do ano 
corrente.

§ 1° A Unidade de Controle Interno com acompanhamento do 
Conselho Fiscal da PREVISCAM, em entendendo necessario, podera consultar 
os documentos contabeis, os quais serao deixados a disposigao para consulta na 
sede da PREVISCAM.
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§ 2° O balango anual com pareceres de atuaria e de auditoria 
contabil devera ser publicado anualmente no Orgao Oficial do Municipio de 
acordo com os incisos I a VII do artigo 82 desta Lei Complementar.

CAPITULO VI
DA APLICAQAO DAS RESERVAS

Art. 86. A aplicapao das reservas da PREVISCAM tern por 
finalidade garantir uma renda destinada a suplementar o custeio do piano de 
beneffcios assegurados por esta Lei Complementar.

Art. 87. A aplicagao das reservas se dara tendo em vista a 
seguranga quanto a recuperagao ou conservagao do valor real em poder 
aquisitivo do capital investido.

Art. 88. Para alcangar os objetivos citados no artigo anterior, a 
PREVISCAM podera realizar as operagoes destinadas principalmente a produzir 
renda e formar patrimonio, conforme estabelecido pelo Conselho Monetario 
Nacional.

Paragrafo unico. E vedada a utilizagao de recursos do fundo de 
bens, direitos e ativos para emprestimos de qualquer natureza, inclusive a Uniao, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios e a Entidades da 
Administragao Indireta.

Art. 89. As importancias arrecadadas pela PREVISCAM sao de sua 
propriedade e em nenhuma hipotese poderao ter aplicagao diferente da 
estabelecida no artigo anterior, sendo nulos de pleno direito os atos que violarem 
este preceito.

as disponibilidades daArt. 90. Enquanto nao aplicadas 
PREVISCAM permanecerao depositadas em instituigoes financeiras.

TITULO IV
DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES 

CAPITULO I
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 91. As denuncias sobre irregularidades serao objeto de 
apuragao, desde que contenham a identificagao e o enderego do denunciante e 
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade, reservado o direito ao 
sigiloso do denunciante, se solicitado, na forma da legislagao vigente.

Paragrafo unico. Quando o fato narrado nao configurar evidente 
infragao disciplinar ou ilicito penal, a denuncia sera arquivada, por falta de objeto.

Art. 92. A responsabilidade pela infragao e imputavel a quern Ihe 
der causa ou para ela concorrer.
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§ 1° Responde solidariamente com o infrator todo aquele que, de 
qualquer modo, concorrer para a pratica da infragao.

§ 2° As infragoes serao apuradas mediante processo administrative 
disciplinar, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais.

Art. 93. Ocorrendo os crimes de apropriagao indebita 
previdenciaria, falsidade ideologica e estelionato, estes serao punidos na forma 
da Legislagao Federal:

I - de apropriagao indebita, a falta de recolhimento na epoca 
propria, de contribuigao ou outra importancia devida a Previdencia Municipal e 
arrecadada dos segurados, punivel na forma da Lei Penal, considerando-se 
pessoalmente responsavel o dirigente de Orgao ou entidade da Administragao 
Municipal;

II - de falsidade ideologica, inserir ou fazer inserir:
a) na folha de pagamento pessoa que nao possuir a qualidade de 

servidor publico ou pensionista;

b) na identidade funcional do servidor e em documentos que deva 
produzir efeito perante a Previdencia Municipal, declaragao falsa ou diversa da 
que devia ser escrita.

Ill - de estelionato:

a) receber ou tentar receber indevidamente beneficio da
PREVISCAM;

b) praticar ato que acarrete prejuizo a entidade da Previdencia 
Municipal, para usufruir vantagem ilicita;

c) emitir e apresentar, para pagamento pela Previdencia Municipal, 
faturas de servigo nao prestado ou mercadoria nao entregue.

Art. 94. A PREVISCAM tera livre acesso aos orgaos da 
Administragao Publica Direta e Indireta e do Poder Legislative, podendo 
inspecionar documentos, arquivos, sistemas e informagoes, ficando o servidor ou 
agente politico sujeito as penas legais cabiveis, por quaisquer tentativas de 
dificultar o acesso.

CAPITULO II 
DAS PENALIDADES

Art. 95. A infragao de qualquer dispositive desta Lei Complementar, 
para a qual nao haja penalidade expressamente cominada, sujeita o
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responsavel, conforme a gravidade da infragao, a multa variavel de 01 (um) a 
100 (cem) vezes o menor salario de contribuigao, sendo aplicada pelo 
Superintendente da PREVISCAM, mediante processo administrative, sempre 
assegurado o contraditorio e ampla defesa.

fls. n° 40

§ 1° Da decisao que aplicar multa cabe recurso no prazo de 15
(quinze) dias.

§ 2° O recurso sera analisado por Comissao Especial nomeada 
especificamente para tal fim, sendo o relatorio final julgado pelo Prefeito 
Municipal.

§ 3° Os dirigentes e servidores da PREVISCAM, bem como os 
membros dos Conselhos Administrative e Fiscal, respondem diretamente por 
infragoes da presente Lei Complementar, pelas contidas no Estatuto dos 
Servidores Publicos Municipais e pelos crimes previstos no artigo 93 desta Lei 
Complementar.

§ 4° Na hipotese do § 3° deste artigo os dirigentes e servidores da 
PREVISCAM, bem como os membros dos Conselhos Administrative e Fiscal 
estao sujeitos as penalidades constantes no Estatuto dos Servidores Publicos 
Municipais no que couber e ainda:

I - multa pecuniaria a ser fixada de acordo com a gravidade do fato, 
em valor variavel de 01 (um) a 100 (cem) vezes o menor salario de contribuigao;
e

II - inabilitagao temporaria para o exercicio do cargo de chefia ou de 
membro dos Conselhos Administrative e Fiscal pelo prazo de 05 (cinco) anos;

Art. 96. As penalidades previstas serao aplicadas pelo 
Superintendente da PREVISCAM, com base na Legislagao vigente, na forma 
estabelecida na Estatuto dos Servidores Publicos Municipais, no que couber.

Paragrafo unico: Quando se tratar de ilicitos praticados pelo 
Superintendente da PREVISCAM o julgamento sera de responsabilidade do 
Prefeito Municipal, apos instauragao de processo administrative e nomeagao de 
Comissao Especial para analisar o fato e emitir relatorio final, tal como previsto 
no Estatuto do Servidor Publico, nos casos de pratica de faltas administrativas, 
sempre assegurado o contraditorio e ampla defesa.

TITULO V
DAS DISPOSigOES FINAIS

Art. 97. Os servidores que ate a data de 31 de dezembro de 2021 
cumprirem os requisites para aposentadoria nas regras anteriores a publicagao 
desta Lei Complementar terao direito adquirido a se aposentarem naquelas 
regras.
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Art. 98. Os orgamentos dos orgaos da Administragao Direta e 
Indireta e do Poder Legislative devem consignar as dotagoes necessarias ao 
pagamento das contribuigoes da Previdencia Social dos Servidores Publicos do 
Municipio de Campo Mourao, de modo a assegurar a sua regular liquidagao 
dentro do exercicio.

Art. 99. Nas hipoteses de quaisquer alteragoes nos pianos de 
cargos dos servidores que impliquem no aumento dos vencimentos e vantagens, 
cabera aos Poderes Executive e Legislative solicitar previamente a PREVISCAM 
a realizagao de estudo tecnico de impacto financeiro e atuarial, bem como 
apontar as medidas necessarias de ajustes de aliquotas ou aportes em caso de 
aumento do deficit.

Art. 100. Nao serao restituidas contribuigoes, salvo na hipotese de 
recolhimento indevido, e nem sera permitido ao beneficiario a antecipagao de 
seu pagamento para efeito de recebimento de beneficios.

Paragrafo unico. Na hipotese de recolhimento indevido, as 
contribuigoes serao restituidas e atualizadas monetariamente por meio do IPCA.

Art. 101. No caso da extingao do Regime Proprio de Previdencia 
Social, o Municipio assumira integralmente a responsabilidade pelo pagamento 
dos beneficios concedidos durante a sua vigencia, bem como daqueles cujos 
requisites necessarios a sua concessao foram implementados anteriormente a 
extingao do Regime Proprio de Previdencia Social.

Art. 102. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicagao, ficando revogado parcialmente o art. 1° da Lei n° 1419, de 31 de 
dezembro de 2001, no que tange do artigo 1° ao 105, permanecendo em 
vigencia os artigos 106 ao 132.

Art. 103. Os demais artigos da Lei n° 1.419, de 31 de dezembro de 
2001, nao especificados no artigo 102 desta Lei Complementar, permanecem em 
vigor.

Art. 104. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicagao.

PAQO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO”
Campo Mourao,de dezembro de 2021

Tauillo Tezelli
Prefeito Municipa
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