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LEI Nº 08/93

SUMULA _ INSTITUI O FUNDO DE PPEVID€NCIA DOS SERVIDORES CIVIS DO MUNICIPIO
DE DIAMANTE D'OESTE, E DA, OUTRAS PROVID€NCIAS.

• A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou
e eu, Prefeito Municipal, sanciono B seguinte Lei:

Art. 01 _ Fica criada a Previdência Municipal, atrav~s da Instituição do
Fundo de Previdência do Município de Diamante D'Oeste - FUMDOESTE
de natureza contábil com s~de na Cidade de Diamante D'Oeste e Fo-
rum na Comarca de lIfatelândia,Estado do Paraná, o qual tem por
finalidade assegurar seus beneficiários um Regime de Previdência
na forma desta Lei.

- Estatutário,

Art. 02 - O FU~OESTE destina-se ao custeio dos beneficiários assegurados
pela Legislação aos Servidores Municipais, subordinados ao Regime•.-<=- -

Art, 03 - são~onsLd~rados beneficiários do Sistema Previdenciário Muncipal:
~

a) - Como Segu~do - aqueles servidores que exercem cargos em
provimento efetivo o~provimento em comissão sob a égide do Regi.-
me Estatutário;

b) - Como Dependentes .- aqueles definidos em Legislação própria..que v~ra'a regulamentar a presente Lei.
•Art. 04 - O Servidor definido no Artigo 03 letra "a" e obrigatoriarr.entese-

guredo da Previdência Municípal~
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Art. 05 - A Previdência Municipal ser~ custeada pelas seguintes fontes, que
irão compor a receita do FU~DoESTE:

I - Contribuições do Segurado - no percentual de 5~ (cinco por
cento) sobre o sal~rio padrão;

no percentual de 570 (cinco por

•
~ .II - Contribuiçoes do Municipio. ~ .cento) sobre o salario padrao dos funcionarias nos termos

Lei;
desta

. .III - Receitas do proprlo Fundo - Patrimoniais ou eventuais,

Art. 06 - Caber~ ao Municipio:

I - Arrecadar as contribuições dos segurados mediante desconto em
folha de pagamento;

II - Recolher à tesouraria do Fundo, até o dia 10 (dez) do Ames

•
subsequente à arrecadação, os valores arrecadados, conforme ir~i-
so I deste Artigo, bem como, no mesmo prazo, recolher à entidade
os valores do disposto no inciso 11 do Artigo 05 da presente Lei.

Par~grafo Único - Em havendo atrazo no recolhimento dos valores
... (-}

mencionados, o_Municipio responderá pelo acréscimo de juros de mo-
ra de l~ (um por éento)~ao mês, mais a atualização monet~ria pe-
los indices da TRD (Taxa Referencial Diária) ou outro que
substitui-lo.

venha

Art, 07 - Os recursos que compõem o Fundo de Previdência do Municipio de
Diamante o'oeste - FUMooESTE, serão mantidos em Instituição Ban-
cária oficial, com rendimento que garanta o equivalente à cader-
neta de poupança ou simiiar.
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Art. 08 o Poder Executivo encaminhará à c1imara Municipal o Projeto de Lei
dos Planos de Carreira e RemunBração no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da publicação da presente Lei.

CAPITULO J'J

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art •• • •09 - são requisitos basicos para a investidura em cargo publico munici-
paI:

Aptidão física e mental;

Regularidade com O serviço militar;

•Gozo dos direitos politicos;

Regularidade perante a Justiça Eleitoral;

a) - Nacionalidade brasileira;
b)

c)

d)

e)

f) Ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da investidura.

•
Par~grafo Primeiro - Os requisitos especificas para O preenchimen-
to de cada u~ dos cargos, empregos e funções, bem como seus quanta-
tivos, natureza, carga hor~ria e regras para movimentação funcional
constarão da Lei que estabelece o Plano de Carreira •

...•.. .-...-:-
~ ~ ,~-agr9~s.Segunoo - Os cargos e empregos em comissa o a as funções

-~ •..•de confiança,_ sera~cexercidos preferencialmente pel05 Servidores
de Carreira Té~nica ou Profissional, compativel com as atribuições.•. -

do cargo.

Art. 10 - Os cargos de provimento e comissão e funções de confiança são de
"livre nomeação e exoneração e destinam-se ao preenchimento de fun-

ções de chefia, coordenação e assessoramento no 1imbito da Adminis-
tração direta e do Legislativo,
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Art, 11 - A Câmara Municipal elaborará seu quadro próprio eos parâmetros des-
ta Lei e da Legislação Complementar,

Art, 12 - Por força da presente'Lei, ficam revogadas as Leis nºs. 0~/90 e
05/91.

Art, 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ão, revogando-se

•

•

~ ..as di.sposiçoes em contrar:w,

GI1,8IflETEDD PREFEITO IV!.JNICIPALDE DIAMANTE D'(£8TE
Aos vinte e nove'dias do mês de rrBrço de 1993

Prefeito Municipal

.~-.
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