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LEI COMPLEMENTAR N9 097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

"Dispoe sobre alteragdes da Lei Complementar
Municipal n9 040, de 19 de outubro de 2010, e da
outras providencias."

JAIR SCAPINI, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso das suas atribuigoes legais, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

Art. I9 A Lei Complementar Municipal n9 040, de 19 de outubro de 2010, que "Institui o
Regime Proprio de Previdencia Social do Municipio de Guia Lopes da Laguna - MS e da outras
providencias", passa vigorar com as seguintes alterafoes:

Art. 69 Sao beneficiarios do IPSMGLL na condi?ao de dependentes do segurado:

I - o conjuge, a companheira, o companheiro e o filho nao emancipado, de qualquer
condi?ao, menor de 21 (vinte e um) anos ou invalido ou que tenha deficiencia
intelectual ou mental ou deficiencia grave, confirmada atraves de laudo medico;

II - o conjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percep^ao de
pensao alimenticia estabelecida judicialmente;

III - os pais que comprovem dependence economica com o segurado;

IV - o irmao nao emancipado, menor de 21 (vinte e um) anos ou invalido ou que tenha
deficiencia intelectual ou mental ou deficiencia grave.

§1? A dependence economica das pessoas indicadas nos incisos I e II e presumida e das
demais deve ser comprovada.

§ 29 A concessao de pensao aos beneficiarios de que tratam os incisos I e II do caput
deste artigo exclui os beneficiarios referidos nos demais incisos III e IV, assim como a
concessao de pensao aos beneficiarios de que trata o inciso III exclui o beneficiario
referido no inciso IV.

§ 39 O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declarafao do
segurado e desde que comprovada a dependence economica na forma estabelecida em
regulamento pelo RGPS.

§ 49 Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,
mantenha uniao estavel publica e duradoura na condi?ao de entidade familiar, com o
segurado ou segurada, nos termos da lei.
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§ 62 O servidor segurado devera manter atualizado o seu cadastro funcional com rela^ao
aos seus dependentes, e devera apresentar declaragao publica de uniao estavel quando
se tratar de convi'vio com companheira ou companheiro, para efeitos de concessao dos
benefi'cios devidos aos dependentes, na forma desta lei.

Art. 14 (...).
§ 22 Para cobertura das despesas administrativas do Instituto de Previdencia dos
Servidores Municipals de Guia Lopes da Laguna/MS - IPSMGLL, fica estabelecida a taxa
de administra?ao no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor total das
remunerates, proventos e pensoes dos segurados vinculados ao regime proprio de
previdencia social do Guia Lopes da Laguna, relativo ao exercicio financeiro anterior, que
manterci conta especifica que serao contabilizados como "IPSMGLL - DESPESAS
ADMINISTRATIVAS".

Art. 17. {...).

§ 12 As aliquotas de trata o caput e o §22 deste artigo, de responsabilidade do Munidpio
de Guia Lopes da Laguna, poderao ser revistas por ato do Chefe do Poder Executivo,
atraves de edi^ao de decreto, em conformidade os percentuais definidos nas
reavaliagoes atuariais anuais.

Art. 22 As contributes do Munidpio de Guia Lopes da Laguna/MS e dos segurados,
serao recolhidas mensalmente ao Instituto de Previdencia dos Servidores Municipals de
Guia Lopes da Laguna/MS - IPSMGLL, vencendo todo dia 20 (vinte) do mes subsequente
ao mes de referenda.

§ le Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, as contributes a serem
repassadas sujeitar-se-ao a atualiza^ao monetaria pelo IPCA - E - Indice Nacional de
Pre?os ao Consumidor Amplo, acrescidas dos juros de mora de 1% (urn por cento) ao
mes, incidentes sobre os valores integrals das contributes atualizadas
monetariamente ate a data do pagamento, sem prejuizo das demais sangoes cabiveis.

Art. 32. (...).

§ 12 Os membros da Diretoria deverao ser servidores do quadro efetivo ou estavel, do
Munidpio de Guia Lopes da Laguna/MS, respeitado o limite de idade de permanencia no
servifo publico.

§ 42 Os diretores serao empossados nos respectivos cargos, apos sua nomea?ao por ato
do Chefe do Poder Executivo.
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Art. 35. (...).

§ 12 O cargo de Diretor Presidente, que podera ser exercido em carater de dedicacao
exclusiva ou cumulativamente, recebera, sem prejuizo da remuneragao do cargo efetivo,
gratificagao no valor equivalente a remuneragao limite estabelecida para o codigo DAS-3
do Quadro de Cargos e Salarios Comissionados, ou codigo salarial que vier a substitui-lo.

§ 22 O cargo de Diretor Financeiro e de Beneficios, que podera sera exercido em carater
de dedicagao exclusiva ou cumulativamente, recebera, sem prejuizo da remuneragao do
cargo efetivo, gratificagao no valor equivalente a remuneragao limite estabelecida para
o codigo DAS-6 do Quadro de Cargos e Salarios Comissionados, ou codigo salarial que
vier a substitui-lo.

§ 32 O cargo de Diretor Contador e de Tesouraria, que podera ser exercido em carter
de dedicagao exclusiva ou cumulativamente com as atribuigoes do cargo de provimento
efetivo, e recebera, sem prejuizo da remuneragao do cargo efetivo, gratificagao no valor
equivalente a remuneragao limite estabelecida para 0 codigo DAS-6 do Quadro de
Cargos e Salarios Comissionados, ou codigo salarial que vier a substitui-lo.

§ 42 O cargo de Auxiliar de Servigos Diversos sera remunerado no mesmo nivel do cargo
de Auxiliar de Servigos Diversos do Quadro de Servidores de Provimento Efetivo do
Municipio de Guia Lopes da Laguna.

§ 52 (...).

I - Pelo Executivo Municipal, a remuneragao do cargo efetivo do Diretor Presidente, do
Diretor Contador e de Tesouraria, do Diretor Financeiro e de Beneficios e do Auxiliar de
Servigos Diversos.

II-Pelo Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS
- IPSMGLL, 0 valor referente as gratificagoes dos cargos de Diretor Presidente, Diretor
Contador e de Tesouraria e Diretor Financeiro e de Beneficios.

Art. 38 (...).

§ 1» (-.).

II - compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuigao;

§ 10 Observado o disposto no artigo 37, inciso XI da Constituigao Federal, os proventos
dos beneficios de aposentadoria e as pensoes, de que tratam os artigos 38 e 41, serao
reajustados para preservar-lhes, em carater permanente, 0 valor real, na mesma data
em que se der 0 reajuste dos beneficios do regime geral de previdencia social, de acordo
com a variagao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, calculado pela
Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica- IBGE.
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Art. 41 Observado o disposto no artigo 42 da Emenda Constitucional n.9 20, de 15 de
dezembro de 1998, e assegurado o direito de op?ao pela aposentadoria voluntaria com
proventos calculados de acordo com o artigo 40, §§ 39 e 17 da Constitui?ao Federal e
artigo 39 desta Lei, ao servidor que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na
administragao publica direta, autarquica e fundacional, ate a data de publica^ao daquela
Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

Art. 44 Ressalvado o direito de opgao a aposentadoria pelas normas estabelecidas pelos
artigos 38, 41 e 43 desta Lei, o servidor que tenha ingressado no servigo publico ate 16
de dezembro de 1998 podera aposentar-se com proventos integrais, desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condi?oes:

Art. 44 (...).

§ 29 As aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no
artigo 38, § 12 desta lei.

Art. 45 {...).

§42 Para fins de averba^ao de tempo de contribuifao, devera o interessado,
obrigatoriamente, apresentar a Certidao de Tempo de Contribuigao - CTC de origem,
nao sendo admitida a averbagao automatica do periodo laborado no Municipio com
tempo de contribui^ao vinculado ao Regime Geral de Previdencia social - RGPS.

Art. 46 (...)

§22 (acrescentado pela Lei Complementar n.9 69/2016) Revogado

Art. 49 A aposentadoria por invalidez dependera da verificagao da invalidez mediante
exame medico pericial a cargo do Tesouro Municipal, realizado por Junta Medica do
Municipio de Guia Lopes da Laguna.

Art. 50 (...).
Paragrafo unico. Ate que seja editada lei especificando as doen^as de que trata o artigo
38, § l9, inciso I, serao consideradas para efeito da concessao de auxilio-doenga e
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ao segurado que, apos filiar-se ao
Regime de Previdencia de que trata esta Lei, independentemente de carencia, for
acometido das seguintes doengas: tuberculose ativa, hanseniase, aliena^ao mental,
esclerose multipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversivel
e incapacitante, cardiopatia grave, doenga de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estado avan^ado da doenga de Paget (osteite deformante), sindrome
da deficiencia imunologica adquirida (aids) ou contamina^ao por radiagao, com base em
conclusao da medicina especializada.
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Art. 52 O aposentado por invalidez devera comparecer anualmente a exame pericial a
ser realizado pela Junta Medica e/ou profissional medico a cargo do Municipio de Guia
Lopes da Laguna, conforme calendario estabelecido pelo IPSMGLL, a fim de verificagao
de seu estado de invalidez.

Art. 53 Para fins de concessao ou manutengao de beneffcios previdenciarios, o servidor
sera submetido a pericia medica a ser realizada pela Junta Medica do Municipio de Guia
Lopes da Laguna.

§19 A Junta Medica do Municipio devera ser composta por no minimo urn profissional
especialista em medicina do trabalho.

§29 Na realizagao do exame medico pericial, podera a Junta Medica requisitar exames
laboratoriais complementares, com onus para o segurado.

§39 O laudo do exame medico pericial devera ser elaborado conforme
documento/modelo disponibilizado pelo Instituto de Previdencia dos Servidores
Municipals de Guia Lopes da Laguna/MS- IPSMGLL e subscrito por profissional medico.

Art. 55. A aposentadoria compulsoria sera requerida pelo orgao em que o servidor
estiver lotado, quando este completar 75 (setenta e cinco) anos de idade, sendo, nesse
caso, com proventos proporcionais ao tempo de contribuigao.

Art. 68. (...).

I - totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior a do obito,
ate o valor do limite maximo estabelecido para os beneficios do regime geral de
previdencia social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este
limite; e,

II - totalidade da remuneragao do servidor no cargo efetivo na data anterior a do obito,
ate o valor do limite maximo estabelecido para os beneficios do regime geral de
previdencia social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este
limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.

Art. 75 Extingue-se o direito a percepgao da cota individual da pensao por morte:

I- quando o filho, pessoa a ele equiparada ou irmao, de ambos os sexos, completar 21
(vinte e um) anos de idade, salvo se invalido ou com deficiencia;

II- pela cessagao da invalidez do filho, pessoa a ele equiparada ou irmao;

III - pelo afastamento da deficiencia, do filho, pessoa a ele equiparada ou irmao que
tenha deficiencia intelectual ou mental ou, ainda, deficiencia grave;
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IV- a anula?ao do casamento, quando a decisao ocorrer apos a concessao da pensao ao
conjuge;

V-para o conjuge, companheiro ou companheira:

a) apos o decurso de 04 (quatro) meses, se o obito ocorrer sem que o servidor tenha
vertido 18 (dezoito) contributes mensais ou se o casamento ou a uniao estavel
tiverem sido iniciados em menos de 02 (dois) anos antes do obito do servidor; e,

b) apos o decurso dos seguintes periodos, estabelecidos de acordo com a idade do
pensionista na data de obito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contributes
mensais e pelo menos 02 (dois) anos apos o inicio do casamento ou da uniao estavel:

1) 03 (tres) anos, com menos de 21(vinte e um) anos de idade;

2)06 (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) anos ou mais de idade;

VI-pela renuncia expressa; e,

VII-pela morte do dependente.

§ 1- . A criterio da administra?ao, o beneficiario de pensao cuja preservafao seja
motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiencia podera ser convocado a
qualquer momento para avalia?ao das referidas condtes.

§ 2e. O pensionista invalido ou com deficiencia esta obrigado, independentemente do
disposto no § 42, supra, ou de sua idade e sob pena de suspensao do beneficio, a
submeter-se anualmente a exame de saude a cargo do municipio, na forma do Art. 53
desta lei.

§ 32. Se 0 obito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doen?a
profissional ou do trabalho, excepcionar-se-ao, na aplicagao das regras de concessao e
cessafao do beneficio, os prazos minimos de recolhimento de 18 (dezoito) contributes
mensais ou de comprovagao de 02 (dois) anos de casamento ou de uniao estavel.

Art. 76. O tempo de contribuigao a outro regime proprio de previdencia social ou ao
regime geral de previdencia social, sera considerado na contagem das 18 (dezoito)
contributes mensais referidas no Art. 75, inciso V, desta lei.

I-Revogado
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II - Revogado

Art. 105. 0 Instituto de Previdencia dos Servidores Municipals de Guia Lopes da
Laguna/MS - IPSMGLL constituira reserva com as sobras do custeio das despesas
administrativas ao final de cada exerdcio, cujos valores somente poderao ser utilizados
para os fins a que se destina a taxa de administra?ao.

Paragrafo unico. Revogado

Art. 22. A Lei Complementar Municipal n® 040, de 19 de outubro de 2.010, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 43-A, com a seguinte reda?ao:

Art. 43-A. O servidor que tenha ingressado no servifo publico ate a data de 31/12/2003
e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com
fundamento no inciso I do § 12 do art. 38 desta Lei, tern direito a proventos de
aposentadoria calculados com base na remunera?ao do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, nao sendo aplicaveis as disposi?oes constantes dos §§ 32, 82 e 17 do art.
40 da Constitui?ao Federal e do art. 39 desta lei.

§ 12 Observado o disposto no artigo 37, inciso XI da Constitui?ao Federal, os proventos
de aposentadorias concedidas com base neste artigo, serao revistos na mesma
propor^ao e na mesma data, sempre que se modificar a remunera^ao dos servidores em
atividade, sendo tambem estendidos aos aposentados quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformagao ou reclassifica?ao do cargo ou fun?ao em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei, observando-se igual criterio de revisao as pensdes
derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em
conformidade com este artigo.

§ 22 As aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no
artigo 38, § 12 desta lei.

Art. 32 Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as
disposi?oes em contrario, em especial os Incisos I e II do Art. 76 e, §22 do Art. 46, ambos da Lei
Complementar Municipal n? 40, de 19 de outubro de 2.010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS, em 19 de dezembro de 2018
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