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LEI COMPLEMENTAR N® 097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

"Dispde sobre altera(6es do Lei Complementer
Municipal n® 040, de 19 de outubro de 2010, e do
outros providencias."

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

Art. 1* A Lei Complementar Municipal n« 040, de 19 de outubro de 2010, que "tnstitui o
Regime Proprio de PrevidAncia Social do Municipio de Guia Lopes da Laguna - MS e da outras
providencias", passa vigorar com as seguintes altera?6es:

Art 6® Sao benefictarios do IPSMGLL na condi^So de dependentes do segurado:

I • o cbnjuge, a companheira, o companheiro e o filho n8o emancipado, de qualquer
conditio, menor de 21 (vinte e um) anos ou invAlido ou que tenha deficiAncia
intelectual ou mental ou deficiAncia grave,confirmada atraves de laudo medico;

II • o ednjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com perceptSo de
pensSo alimentlcia estabelecida judicialmente;

III •os pais que comprovem dependAnda econdmica com o segurado;

IV - o irmSo n3o emancipado, menor de 21 (vinte e um) anos ou invAlido ou que tenha
deficiAncia intelectual ou mental ou deficiAncia grave.

§1# A dependAnda econdmica das pessoas indlcadas nos IncisosI e II 6 presumida e das
demais deve ser comprovada

§ 2« A concessio de penslo aos beneficiarios de que tratam os incisos l e ll do coput
deste artigo exdui os benefidArios referldos nos demats incisos III e IV, assim como a
concessSo de pensio aos benefidArios de que trata o inclso III exclui o beneficiArio
referido no inciso IV.
§ 3» 0 enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante dedara^io do
segurado e desde que comprovada a dependAnda econdmica na forma estabelecida em
reguiamento pelo RGPS.

f t
|4® Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,

mantenha unilo estAvel publica e duradoura na condi(So de entidade familiar, com o
segurado ou segurada, nos termos da lei.
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•m que \» <imt o rea|utt» dot henefidot do regime geral de prevkJAm la sot lal, de arordo
com e varie(lo do Indite National de Prados eo Consumidor - INPC, rakulado pela
Furtda^loInstitute Brasiletro de Gengrafl* e f statistica - lHot .
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Art. 41 Observado o disposto no artigo 4® da Emenda Constitucional n.® 20, de 15 de
dezembro de 1998, A assegurado o direito de op;3o pela aposentadoria voluntAria com
proventos calculados de acordo com o artigo 40, §§ 3® e 17 da Constituig3o Federal e
artigo 39 desta Lei,ao servidor que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na
admimstracSo publica direta,autArquica e fundacional, atA a data de publica(3o daquela
Emenda, quando o servidor,cumulativamente

Art. 44 Ressalvado o direito de op(3o a aposentadoria pelas normas estabelecidas pelos
artigos 38, 41 e 43 desta Lei, o servidor que tenha ingressado no servi^o publico atA 16
de dezembro de 1998 podera aposentar -se com proventos integrais. desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condifdes:

Art. 44 (...).
§ 2* As aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no
artigo 38, § 12 desta lei.

Art. 45 (...).
§4® Para fins de averba(3o de tempo de contribui(3o, devera o interessado,
obrigatoriamente. apresentar a Certidao de Tempo de ContribuicAo - CTC de ongem,

n8o sendo admitida a averbag3o automAtica do perfodo laborado no Municipio com
tempo de contribui^Jo vinculado ao Regime Geral de PrevidAncia social - RGPS.

Art. 46 (...)
§2* (acrescentado pela Lei Complementar n.® 69/2016) Revogado

Art. 49 A aposentadoria por invalided dependerA da verifica$3o da invalidez mediante
exame medico pericial a cargo do Tesouro Municipal, realizado por Junta MAdica do
Municipio de Guia Lopes da Laguna.

Art. 50 (...).
ParAgrafo unlco. AtA que seja editada lei especificando as doen^as de que trata o artigo
38, § 1®, Inciso I, serSo consideradas para efeito da concessio de auxilio-doen^a e
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ao segurado que, apds filiar-se ao
Regime de PrevidAncia de que trata esta Lei, independentemente de carAncia, for
acometido das seguintes doen^as tuberculose ativa, hanseniase, ahenacSo mental,
esclerose miiltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversivel
e incapacitante, cardiopatia grave, doen^a de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estado avan;ado da doenca de Paget (osteite deformante), slndrome
da deficiAncia imunolbgica adquirida (aids) ou contamina^lo por radiatfo, com base em
conduslo da medicina especializada. i
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c»t«a(lo do beneflck), os prams minknos de recolhimento de 18 (deroito) contribui(0e»
mensais ou de comprovaclo de 02 (dots) anos de casemento ou de unilo estavei

Art. 76. O tempo de contribuitio a outro regime prOprIo de previdAncia social ou ao
regime geral de previdAncia social, serA considerado na contagem das 18 (dezoito)
contribuiefles mensais referidas no Art. 75, inaso V, desta lei*

I - Revogado i\
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II - Revogado

Art. 105.0 instituto de PrevidAncia dos Servidores Municipais de Guia Lopes da
Laguna/MS - IPSMGLL constituira reserva com as sobras do custeio das despesas
admimstrativas ao final de cada exercicio, cujos valores somente poderlo ser utilizados
para os fins a que se destina a taxa de administracio.
ParAgrafo unico. Revogado

Art. 2® 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?3o:

Art. 43-A.O servidor que tenha ingressado no serviQO publico ate a data de 31/12/2003
e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanent, com
fundamento no inciso I do § 1® do art. 38 desta Lei, tern direito a proventos de
aposentadoria calculados com base na remunera(3o do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, nSo sendo aplicAveis as disposi(0es constantes dos §5 3 ®, 8» e 17 do art.
40 da Constituiclo Federal e do art. 39 desta lei.

f 1® Observado o disposto no artigo 37, inciso XI da Constitute Federal, os proventos
de aposentadorias concedidas com base neste artigo. serio revlstos na mesma
propore e na mesma data, sempre que se modlflcar a remunerae dos servidores em
atividade. sendo tambAm estendidos aos aposentados quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transforma^lo ou redassificaclo do cargo ou fun^Io em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei, observando-$e igual crltArio de revIsSo As pensOes
derivadas dos proventos de servidores faieetdos que tenham se aposentado em
conformidade com este artigo

$ 2® As aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no
artigo 38, § 12 desta lei

Art. 3® Esta Lei Complementar entrarA em vigor na data de sua publlcacio, revogadas as
disposic&es em contrArio.em especial os IncisosIe ll do Art. 76 e, $2® 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

JAIR SCAPINI
PREFEITCOMUNICIPAL
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EXTRATO 00 TERMO A0ITIV0 AO TERMO DE COlABORA^O N« 009/2018
PARTES:
CONVENENTE. 0 Municipio de Guia lopes da lagunj/MS
CONVENIADA Assouan*/ de Pruteglo a ('nanga e no Adolescente Professor* LCOIUM Barbus* Fkxes
OBIETO:
Pica prorrogado at* 28/02/2019 8 partir oe 31/01/2018. o prazo de vigArcta previsto na Cliusula Nona do

Termo de CoiaboragAo n * 009/2018.
Fitam inalteradas as cemais clAusulas do Termo de Colabora^So n.» 009/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n •13.019/20K e ClausUa Nona do Termo ce Colaboracion * 009/2018.
ASSINANTES: loir Scapini - Prefeito Municipal e Cintia Kaputidek Romero Presicente da Associate dr
Proce^ao a Crian^a e ao Adolescente Professor* Lecwior rtarbma Flores
Guia Lopes da Laguna-MS, 21 de dezembro de 2018
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§ 6« O servidor segurado dlevera manter atuali/ado o seu cadastro funcional com relacio
aos seus dependentes, e deveri apresentar dec'aragao public* de umlo estavei quando
s« tratar de convlvio com companheira ou companheiro, para efeitos de concesslo dos
beneficios devidos aos dependentes. na forma desta lei

Art.14

I2> Para cobertura das despesas admmlstrativas do instituto de PrevidAnua dos
Servidores Municipals de Guia Lopes da Laguna/MS - IPSMGIL. fica estabelecida a tax*de administra^io no valor equivalent* a 2% (dots por cento) do valor total das
remunerates, proventos e pensdes dos segurados vinculados ao regime prOprio de
previdAncia social do Guia Lopes da Laguna, relativo ao exercicio financeiro anterior, que
mantera conta espedflca que serlo contabillzados como -iPSMGLL DESPESAS
ADMINISTRATEAS".

k tPSf .A

£LJ£<£•
PREFEITURA DC GUIA LOPeS OA LAGUNA

ESTADO DC MATO GROSS80 DO EUL
CNJP os 403 aawoooia

Art. S2 O aposentado por invalidez deveri comparecer anualmente a exame pericial a
ser realizado pela lunta MAdica e/ou professional medico a cargo do Municipio de Guia
Lopes da Laguna, conforme calendlrio estabeiecido pelo IPSMGLL, a fim de vertficacAo
de seu estado de invalidez

Art. SI Para fins de concesalo ou manuten^lo de benefkkn prtvldendlrios, o servidor
sera submetido a pericia mAdtca a ser realizada pela Junta MAdica do Municipio de Guia
lopes da Laguna

«1* A Junta MAdica do Municipio deveri ser composta por no mlnimo um profissional
especialista em medicma do trabalho

§2* Na ieaii/a(Ao do exame medico perkiat, podera a Junta Medira reqmsitar exames
laboraioriais complementares.com dnus para o segurado.

m
PKFFEITURAl>F.GUIA LOPES DA LACUNA

ESTADO DE MATOGROSSO DO SUL
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EXTRATO DO TERMO ADfTlVO 02 AO TERMO DE COLABORAiJAO N« 007/2018
PARTES:
CONVENENTE: 0 Municipio de Guia Lopes da Laguna/MS
CONVENIADA: AssociacSo de Pais e Amigos dos Excepclonais de Guia Lopes da Laguna-MS.
OBJETO:
Flea prorrogadn ate 28/02/2019 4 partir de 31/01/2018, o prazo de vigencia previsto na Cllusula Nona do
Termo de CotaDora^o n.« 007/2018.
Fitam inalteradas as derrais dausulas do Termo de Colaboragio n» 007/2018.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei n * 13.019/2014 c Clausula Nona do Termo de Colabora?iio n 9 007/2018
ASSINANTES: lair Scapini Prefeito Municipal e Laura Ramiros Rosembergue - Presidents da Associa^o
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guia Lopes da Laguna-MS .
Guia Lopes da Laguna-MS. 20 de dezembro de 2018

Art.17. (...).
4 1* As aliquotas de trata o coput e o §2« deste artigo. de responsabilidade do Municipio
de Guia Lopes da Laguna, poderlo ser revistas por ato do Chefe do Poder Executive,
atraves de edi^lo de decreto, em couformidade os percentuais deftnidos nas
reavaiia^tes atuariais anuats

Art. 22 As contributes do Municipio de Guia Lopes da Laguna/MS e dos segurados,
serlo recolbidas mensalmente ao institute de PrevidAncia dos Servidores Municipals de
Guia Lopes da Laguna/MS - iPSMGLL, vencendo todo dia 20 (vintel do mAs subsequente
ao mAs de referAnr ia

§ 1» Decorrido o prazo estabeiecido no caput deste artigo, as contribuiedes a sererri
repassadas sujeitai - se 3o 4 atuaiizagao monellna pelo iPCA - E - indice Nacional de
Pretos ao Consumidor Amplo. acrestIdas dos {uros de mora de 1% (um por cento) ao
mAs, inridentes sobre os vaiores integrals das contributes atualizadas
monetanamente ate a data do pagamento, sem prejui/o das denials senates cabiveis

& ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
SECRETARIA MUNICPAl DE GOVERNO

DCPARTAMENTO DE UOTAClO

Art. 32. (...).
I1» Os membfos da Diretoria deverto ser servidores do quadro efetivo ou estavei. do
Municipio de Guia Lopes da Laguna/MS, respeitado o limite de idade de permanAnoa no
servico publico

EXTRATO DO 4» TERMO ADIT1VO A ATA N* 05/201B
PREGAO PRESENC1AL REG15TRO DE PRE(OS N* 12/ 2018
PROCESSO 25/ 2018

PARTES MUNICIPIO DE NIOAQUE/MS « a empresa CAFURE E GONCALVES LTDA.
OBIETO - Constitji o objeto ao present# ter**o aflitvo a sop'essio cos 'tens 01. 02 « C3 refertnte ao pioccsso
aom nstratlvo 25/2018, pre$Jo p-eserdai 12/2018 ara de legists oe p e^o 05/2319
DO VALOR: Plcair aditacos os va o- es un tines e total da present!ata ce eg.stro oe pre^o a partir aa preserte
data confo me demonstrat vo atidixo

ITEM DESCRICAO VALOR ATUAL ] TAXA DE VALOR
POR LITRO REAJUSTE j REALINHADO 1

i 4* Os diretores serlo empossados nos respectivos cargos, apds sua nomeaglo por ata
do Chefe do Poder Executive M

#S -̂ir.TrT-y*ilF
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§3* 0 leudo do exame medico pericial deverl ser elaborado conforme
documento/modeto disponibilizado peio instituto de PrevidAncia dos Servidores
Municipals de Guia Lopes da laguna/MS-IPSMGLL e subscrlto por profissional mAdico

Art. 55 A aposentadoria compulsdria ser4 requerida pelo drglo em que o servidor
estiver lotado. quando este completar 75 (setenu e cinco) anos de idade, sendo, nesse
caso. com proventos proporcionais ao tempo de contribuiclo.

Art. 6B.
I- totalidade dos proventos perceb:dos pelo aposentado na data anterior k do dbito,
ate o valor do limite mlximo estabeiecido para os benefidos do regime geral de
previdAncia social, acrescido de 703E (setenta por cento) da parceia excedente a este
limite; e,

ii- totalidade da remuneraclo do servidor no cargo efetivo na data anterior k do dbito,
ate o valor do limite mixlmo estabeiecido pare os beneffeios do regime geral de
previdAncia social, acrescido dr 70% (setenta por canto) da parceia excedente a este
limite,sc o faledmento ocorrer quando o servidor ainda estrver em atividade.

Art. 75 Extingue-se o direito k percepglo da cota individual da penslo por morte:

I-quando o tilho, pessoa a eie equiparada ou irmio, de ambos os sexos. completar 21
(vinte e um) anos de idade. salvo se invllido ou comdefldAncia.
II-pela cessaclo da invalidez do filho, pessoa a ele equiparada ou irmio.
III - pelo afastamento da deficiAnda. do tilho. pessoa a ele equiparada ou Irmio que
tenha deliciAncia intelectual ou mental ou, ainda, defkiAniia grave.

m PREFEITURA PE GUIA LOPE* DA LAGUNA
ESTADO OC MATO QROlStO DO SUL

CNJP 03.403 894/000'44
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PARTES MUNICIPIO DE NIOAQUE/MS e a empresa CAFURE E GONCALVES LTDA.
OBJETO - Constitui o objeto do presente termo aditivo a supressio dos itens 01, 02 e 03 referente ao piocesso

admimstrattvo 25/2018, pregio presencial 12/2018 ata de registro de prego 05/2018
DO VALOR: Fleam adltados os vatores umtirios e total da presente ata de registro de prego a partir da presente
data conforme demonstrative abaixo.

ITEM DESCRIC&O VALOR ATUAL
POR L1TRO

TAXA DE
REAJUSTE

VALOR
REALINHADO

1/3 COMBUSTlVEL, DIESEL (S10) DE 6TIMA
QUALIDADE DENTRO DOS PADRfilES DA
AGENCIA NACIONAL DE PETRQLEO. R$ 3,99 -5,01% 3.79

2/3 COMBUSTlVEL, GASOLINA DE 6TIMA
QUALIDADE DENTRO DOS PADRES DA
AGENCIA NACIONAL DE PETRDLEO

M 4,79 •4,17% 4,59

3/3 COMBUSTlVEL, DIESEL COMUM DC *T|MA

QUALIDADE DENTRO DOS PADRES OA
AG^NCIA NACIONAL DE PETROLCO

«•).•* •ft,14% I.M
FUNDAMENTO LEGAL: f - undamenra M , j- «•*1 I*, VIII, 4* !>#* '#«•
7.892/2013. Lei 8.666/701 J •i 10 5/Q/ /0<Ji e *Ua< eft4*9 gtftortare* •
DATA 03 De/ambro de Jui*ASSINAMi vA HI • • •t IMNCIM

MAACIO CAPuM OOHAiVlt COFftMfAOA

o NIOAQUE
P R E F E I T U R A

Covarno, Rasponsabilidad* •Trabalho.

EXTRATO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 55/2018

PROCESSO N°: 60/2018
PREGAO PRESENCIAL N°: 39/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
CONTRATADA: PAF RENASCER SERVIQOS POSTUMOS LTDA - ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de apostilamento a inclusao de nova
dotagSo orgamentaria suplementar ao contrato 55/2018 pregSo presencial 39/2017.
DOTAQAO ORQAMENTARIA:

Retirar R$ 10.832,15 da dotagSo orgamentaria:

Cod.Red:162 08.002.08.244.0802.2053.3.3.90.39.00.00.229.00 - Outros Servigos
de Terceiros - Pessoa Juridica
Suplementar:

Cod.Red:07 08.003.08.244.0809.2049.3.3.90 39.00.00.281 00 - Outros Serves de
Tercelros - Pessoa Juridica

DATA ASSINATURA: 20/11/2018
ASSINAM: VALDIR COUTO DE SOUZA JUNIOR (Contratante)
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Art. 35. (...).
ft 1* O cargo de Oiretor President*, que podera ser exercido em carftter de dedicaglo
exclusive ou cumulativamente. racaberi,«*m prejulzo da remuneragfto do cargo efetivo.
gratlflcaglo no valor equivalent* a remunvraglo limit* ctUbalecida para o cAdigo DAS- J
do Quadro de Cargos e Sailriot C omitsionados, ou cAdigo salerlal qu* vler a substitullo

|It O largo da Dirator Fmanr airo a da Banatirios. qua podara sari axerrido am carlttr
da d*dK.*gl« awlustv* ou lumulativainania, racabart. sam prajuiio da ramunaragfto do
cargo afativo. gretiflragfo no valor aquivalanta a remunareglo limit* astabalauda para
o lAdlgo DAI a do Quadro da Cargos a ValAnos (omissionadns. ou ( Adigo salarial qua
vtar a mbstitui lo

ft ••O rargo da Oiratur ( ontador a da Tasourana. qua podara sar aaarcido am carfttar
da dedireglo * •« lustva ou cumulattvamanta com at atnbuigAas do rargo da provlmanto
afattvo a raiabarA. sam pra|oifo da ramunareglu do cargo afativo, gratifneglu no valor
aquivalanta a larnuriereglo limit* *stabal*nda para o cAdigo DAI 6 do Quadro da
Cargos a laianos ( omissionados, ou ( Adigo salarial qua vlar a substitui lo

*80 PREFEITURA OE GUIA LOPES DA LAGUNA
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IV - a anulagio do casamento, quando a dacislo ocorrer apos a concesslo da penslo ao
cAniuga,

V - para o cAn|uga, coinpanhairo ou companheira

a) apAs o dacurso da 04 (quatro) mesas, s* o Abito ocorrer sam que o servidor tenha
vartido 18 (daioito) contrlbulgOas mansais ou s* o casamento ou a unilo estival
tivaram sido mictados am manos da 02 (dots) anos antes do bbito do servidor; e.
b) apOt o dacurso dos saguintas parlodos, astabaiacidos da acordo com a Idade do
panslomsta na data da Obito do servidor, depots da vertidas 18 (dezoito) contnbuigAes
mansais a palo manos 02 (doll) anos apAs o Initio do casamento ou da unilo estAvel.

1) 0) Mr As) anos, com manos da 21 (vlnt* a urn) anos da Idade,

2)06 (sais) anos, antre 21 (vlnte a urn) a 26 (vinte e sals) anos da idade;

ft 4» O cargo de Auxiliar da Servigos Diversos serA remunerado no mesmo nlvel do cargo
de Auxiliar de Servigos biversos do Quadro de Servidores de Provimento Efetivo do
Municipio de Gula Lopes da Laguna.

5* ( ..).

I - Pelo Executivo Municipal, a remuneraglo 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 Municipals de Guia Lopes da Laguna/MS
- IPSMGLL. o valor referente as gratifiragdes 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 contribuiglo.
I 10 Observado o disposto no artigo 37, Inciso XI da Constituiglo Federal, os proventos
dos beneficios de aposentadoria a as pensOas. de que tratam os artigos 38 a 41, serlo
reajustados para preservar -lhes. em earlier permanente, o valor real, na mesma data
am que se der o raajuste dos beneficios do regime geral de previdAncia social, de acordo
com a varlaglo do (ndice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, calculado pela
Fundaglo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistics - IBGE. ,

PREFEITURA DE GUIA LOPES DA LAGUNA
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M,«« """IA~>,am

3) 10 (de;) anos, entre 27 (vinte e sate) a 29 (vinte e nova) anos de idade.
4) 15 (quin;e) anos. entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos,entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e trfts) anos de idade, e,

6) vitallcia,com 44 (quarenta e quatro) anos ou mais de idade;

VI-pela renuncia expressa, e,

VII -pela morte do dependente.

§ 19 A criterio da administraglo, o beneficilno de penslo cuja preservaglo seja
motivada por invatide;, por incapacidade ou por deficiency poderl ser convocado a
qualquer momento para avaliagio das referidas condigAes

§ 2®. O pensionista invlildo ou com deficiAncia estl obrigado, independentemente do
disposto no § 4®, supra, ou de sua idade e sob pena de suspenslo do beneflcio, a
submeter se anualmente 9 exame de saude a cargo do municipio, na forma do Art. 53
desta lei.

ft 3®. Se o Abito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doenga
proflssional ou do trabalho, excepcionar se Jo, na aplicaglo das regras de concesslo e
cessaglo do beneflcio, os praros mmlrnos de recolhlmento de 18 (dezoito) contributes
mensais ou de comprovaglo de 02 (dots) anos de casamento ou de unilo estavei

Art. 76. O tempo de contribuiglo a outro regime prAprio de previdAncia social ou ao
regime geral de previdAncia social, serl considerado na contagem das 18 (dezoito)
contribuigOes mensais referidas no Art. 75, inciso V, desta leU

I-Revogado i\




