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DIAMANTE D'OESTE PARANÁ

L E I NQ 014/93

SI:JMULA:

DISPOE SOBRE O REGULAMENTO DO FUNDO DE
PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE
FUMDOESTE , ,E ".A-,CONCESSI!lO DOS BENEFICIOS
PREVIDENCIARIOS' .AOSSERVIDORES PI:JBLICOS CIVIS
DO MUNICIPIO E DÃ~OUTRASPROVI~ENCIAS.--------~--------------------------------------. ..•
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A Câmara Municipal de 'Oia'mante D'Oeste , Estado
do Paraná, aprovou e eu" Prefeifo' Municipal,,-sanciono a seguinte,
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I ' f" -" TITULO I
• DA 'ÕEIIlÔMINAÇI!lO, SEDE 'E
j . - oi •• ~. I-

',"\ I • ~

" r~~ .• ' / 'o • '/ r ..••...a..,
Ar't".:. 1 O,'Fundo ~de 'Previdência do Mun'icipio'
Oi.a!"ante,D'Oeste' - FUMDOESTE, possu i natur'eza contâb i1
sede'~ foro Ma cida~e de Diamante D'Oeste. ~ e tem

•
finalidade assegurar aos :.seus benefi"cfários" um regime
,previdência:"na forma desta lei." '''~.., ~ ~ ,~... '.

Art. 'z'
desta lei:

,~ • 'I

, Sl\:obeneficiários' do FUMDOESTE, para_. os efeitos

I Na qualidade de contribuintes, as pessoas assim
definidas no Artigo 3 desta lei;

II Na qualidade de dependentes, as assim definidas no
Artigo 5 desta lei.
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CAPITULO I
DOS CONTRIBUINTES

PARANÁ

Art. 3 S~o obrigatoriamente contribuintes do FUMOOESTE,
os funcionários ativos ou inativos do Município de Diamante
O'Oeste , que recebam pelos cofres da municipalidade.

•
Art. 4
deixarem de

..

Perder~o a qualidade ~e contribuintes aqueles que
pertencer aos, quadros do funcionalismo municipal.

CAPITULO 11
DOS DEPENDENTES

Art.. 5 Considera-se dependente do contribuinte,
efeito desta Lei,

para

I
menores de 18

A esposa ou marido do contribuinte, os
(dezoito) anos solteiros, e os inválidos.

filhos

- ,
II A : éompanhei r';'.

convivendo marital~ente com o
(cinco) anos ininterruptos.

ou companheiro
contribuinte por

que
mais

esteja
de 05

trata o
atestado
médicos,

Art. 6 A invalidez permanente dos filhos, de que
Artigo 5, Item I, deverá ser comprovada" mediante
médico, emitido por junta médica, com 03 (três)

.indi.cada pelo conselho administrativ,?.do FUMDOESTE.
. . • • i .

Art. r7 .,.. A convivência da companheira ou companheiro de que
trata o Inci.so 11, do Artigo 5, deverá ser comprovada mediante
declaraç~o anual do contribuinte.

Art. 8 A perda da qualidade de dependente ocorrerrá:

I Par~ os c8njuges, pela separaçRo
anulaç~o de casamento ou separaçRo de fato;

jL,dicial,

11 Para filhos ao
exceto os inválidos. Os
qualidade de segurados, pelo
(dezoito) anos.

completarem 18 (dezoito) anos,
dependentes também perder~o a
casamento antes de completarem 18

III
falecimento.

Para os dependentes em geral, no caso de
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CAP ITUlO III
DA INSCRIÇAO E CANCELAMENTO

Art. 9 O contribuinte será automaticamente inscrito como
filiado, quando de seu ingresso no serviço público municipal,
cabendo-lhe a inscriç~o de seus dependentes.

- "o cancelamento da inscriç~o somente poderá ocorrer
perda da qualidade -de que dispôe o Artigo 8 e

Art. 10
mediante
Incisos •

• Art ••,' 11'
automaticam~nte

, ,.
No caso do
cancelada.

Artigo 4; a inscriç~o
•

será

TITULO III
DOS BENEFICIOS E DAS CONTRIBUIÇGES

Os beneficios

., ...

Art. 12
MLlnicip!"1 s~o: - -- .•.

"' r I

assegurados pela
,
,'previdência

I Aposentadoria por tempo de serviço;

11 Aposentadoria por idade;

rII Pens~o por marte do seg~rado;'

IV - Aposentadoria r'esultante~da .invalidez por acidente
trabalhoi durant~ ou f6ra do horário de expediente; .

• __ ". i •.. -
V- Aposentadoria por invalidez perma~ente"d~vido a

doença grave;

VI
proventos

Aposentadoria
proporcionais.

" ' ..__ lIo '.0 4

por tempo de serviço,, mas com

desta
R,egime

carência

Art ••13 O servidor adquirirá di.reito aos benefícios
lei, a partir do primeiro mês do ingresso no
Estatutário do Município, estando sujeito ao prazo e
exposto no Artigo 15 desta lei;

Art. 14 A aposentadoria por invalidez
trata o Artigo 12, deverá ser comprovada
médico por junta médica previamente
FUMDOESTE.

permanente de que
mediante atestado
constituída pelo
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Art. 15 O prazo de carência para inicio dos pagamentos
diretamente pelo FUMDOESTE, tanto para aposentadoria, quanto
para pensbes é de 02 (dois) anos com exceç~o das
aposentadorias por invalidez permanente.

Art. 16 Em caso de pensbes, aposentadorias por tempo de
serviço integral, e aposentadoria compulsória, o pagamento,
inicialmente será efetuado pelo Erário Municipal, até o
término do periodo de carência, quando ent~o o contribuinte
passará a receber integralmente o FUMDOESTE .

•
Parágrafo lJnico - Desde o momento do ingresso
contribuinte no FUMDOESTE, os descontos ser~o efetuados em
folha de salários, diretamente para o fundo.

CAPITULO II
DAS CONTRIBUlçGES

do
sua

Art. 17 A contr~buiç~o mensal do inscrito obrigatório de
que trata o Artigo 3 desta lei, será correspondente a 5%
(cinco por cento) do seu vencimento padr~o, descontada em
folha de pagamento.

•
Art. 18 A munici~alidade de Diamante D'Oeste ,
mensalmente em favor do fundo, com o mesmo
contribuiçbes descontadas dos funt:ionários em
pagamento .

CAP ITUlO III
DO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS

contribui,rá
total das
folha de

Art. 19 A pens~o por morte do contribuinte garantirá aos
seus dependentes, mensalmente, uma import~ncia igual ao
vencimento que o mesmo recebia em vida, e será devida a partir
da data do óbito, reajustado conforme os aumentos dados aos
servidores, sendo que o desconto continuará existindo em favor
do fundo.

Art. 20 Para efeito do rateio da pens~o por morte do
contribuinte, considerar-se-á apenas os legalmente habilitados
da seguinte forma:
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a uma
a perceber,
habilitada (o) j

parcela de 50% (cinquenta por cento) do valor
será devida à viúva(o), companheira(o)

b uma parcela de 50% (cinquenta por cento) será
dividida entre os dependentes habilitados.

Parágrafo Cnico No -caso _da extinc~o do direito de
dependente à sua conta de pens~o concedida, proceder-se-á a
redistribuiç~o ,do total da importâncíada pens~o entre todos
os demais remanescentes, em partes iguais~ Com a extinç~o da

• últim;" pa;-cela individua'l,-exti,ngue.-sea_,pens~o.
, , ,

CAPITULO IV
DAS DISPOSIçOES GENÉRICAS

A~t. 21, O pagamento da pens~d dependerá da. apresentaç~o
pelo's beneficiárIos em geral, nos meses de janeiro e julho, de
atestado civil, passado por autoridade competente,

. . . . ' ~

Par,ágrafo L1nico__~-' ~Quanto aos inváli.dos,
periódicamente, 'a critério do, fundo, prova de
aquelas, condiçôes-. , , _

será e:<igido
que, satisfaça

Art,. 22 As' prestaçôes poder~o -ser pagas mediante
procuraç:ito, desde tjue incluído poderes irrevogávei's, ou em
causa própria, que poder~o ser canceladas a qualquer tempo, a
cri'tério do FUMDOESTE •

• Art. 23 '-, A impress~odigi,ta'l' dõ -:.~C::ntribuinte analfabeto
equivale~i~ à.sua issinatura, desde que'apost~na presenca de
funcionário .credenciado do fundo.

Art. 24,,- Fica o Município autorizado a proceder nas folhas
de pagamento dbs Servidores Públicos Civis da municipalidade
aos descontos-previstos no Artigo 17 destã'Lei. ,

, . , '.

Art. 25

TITULO IV
DA RECEITA, DA ARRECADAÇAO E DO RECOLHIMENTO

CAPITULO I
DA RECEITA

Constitem fonte de receita do FUMDOESTE:
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I Contribuiçôes do Município de Diamante D'Oeste ;

11 Contribuiçôes dos Servidores Públicos Civis do
Município de Diamante D'Oeste ;

IIr
eventuais;

Receitas dopr6prio fundo patrimônios ou

~J, .-,: ~

IV Conti-ibu'içôes""',previdênciárias recolhidas
indevidamente'e recebidas ém devoluç~o no que diz respeito aos
recolhimentos dos' valores ,referentes aos segurados .• •. ; '.,

,,'

j... .~ ,• o- ,
" .

CAPITULO II
DA ARRECADAÇAO E DO RECOLHIMENTO " ,.

~ .
A~t. ~2b A arrecadaç~o e o recolhimento das contribuiçôes e
de'O'quaisquer impórtâncias dev idas ao 'fundo, ser~o feitas à
Tesourar(a da instituiç~o_até-o segundo dia útil, subsequente
ao 'pigamento d6 '~uncionalis~o municipal. No que ~e refere ao
desco~to em folhá.de ~agameri~o," o prazo será o mesmo,, ", ,

.•• -li. • • ~ __ ••• l'
Art. ,27 ,Para o cumprimento.de.suas finalidades, o "fundo,
de que' tratá esta' Lei, 'será administradá' pelo Conselho
Administrativo pr6prio, o qual será formadó por 03 (três)
membros, Presidente, Secretário e Tesoureiro .

•

•
..•••\. l'

, I
~; " ~

I .........~,
.,

\

•FUNDO
.' , ~ CAPITULO I

"DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
•

I

. ,

••Parágrafo 'Primeiró: A escolha dos componentes do Conselho
Administra'iivo (Presidente, -Secretár'io'e Tesoureiro) se fará
através de votaç~o em'Assembléia Geral a qual deverá contar
com a presença mínima de 30% (trinta por cento) dos
componentes da classe (Servidores Públicos Municipais).

Parágrafo Segundo: O
Administrativo, será de
período, com aprovaç~o
assembléia geral.

mandato dos membros do Conselho
02 (dois) anos, renovável pelo mesmo

da maioria dos beneficiários, em
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Parágrafo Terceiro: Em caso de renúncia, perda de mandato,
falecimento ou impedimento, será eleito um substituto nos
pelos mesmos critérios do Art. 30 desta Lei.

Parágrafo
Assembléia
osmembros
E:<ecutivo
FUMDOESTE.

Quarto: Para convocaç~o e organizaç~o da primeira
Geral, única e exclusivamente a qual escolherá
do Conselho Administrativo, o Chefe do Poder
indicará 02 (dois) servidores beneficiários do

'--
~- ..•....•.- -~.:..

,-.~~ _ ~.J!l-

Art. 28 Caberá-ao'Conselho Administratlvo o
•
dO fundo, bem como .a,administraç~o e aplicaç~o
arrecadadas.:.

• o •
o ,

gerenciamento
de suas verbas

•

Art',.29..,--,O e:<erciclo das funceles será gratuito~
'- . \'. j.

~
", '. ,• ,,

\ o,,•

CAPITULO' II
,DO CONSELHO FISCAL

",

\,

r.enúncia,.perd;'de'm~ndato, falecimento
eleito um substituto, pelos mesmos

.. , ~ . ,
Art: '~O O Conielh~ Fistal do FUMDOESTE, será ~onstituido
de 05 (cinco) membros, 'êscolhidos entre os ativos e inativos,
em votiç~o a s~rr efetuada •na~ primeira Assembléia ;~eral
realizada entre os b~n~ficiário~, ouseja"entre o~ser~idores
mu~icipai~ necess!riámente regidos pelo Regime E~tatutário.. ". '

.• '1",
.••.••..•• 'I

\ . .Parágrafo Primeiro O mandato dos membros do Conselho- . ~ - _. .

•
FiSCàl, será de 02 .(dois) anos, renovável pelo, mesmó per1odo,
a critério"da votaç~o da ~aioria dos~~om~onentes da tlasse.

I '" .•• ~ -~. r 'f .•.• ....
Parágràfo. Segundo Eleitos os membros do Conselho Fiscal,
será e~colhidd destes, 01 coordenador e 01 secretário •.•.•."
Parágrafo Terceirf- O exerc1cio das funç6es será gratuito.~ . .

. ~ , • ~' rArt. 31', - Em caso"de
aLI 'impedimento, será
critérios do Artigo 30.

Art. 32 O Conselho Fiscal funcionará somente com a
presença da sua maioria, estando impedido de votar aquele que
tiver interesses pessoais no assunto em pauta, que estiver
ligado por laços de parentesco, até o segundo grau civil, a
qualquer das partes interessadas.
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Parágrafo Onico Em se tratando de pedido de reconsideraç~o
de seus próprios atos, o exame de orçamento e contas anuais, é
indispensável a presença de todos os membros.

Art. 33 Compete ao Conselho Fiscal:

I Apreciar a proposta orçamentária do fundo, para o
exerc1cio subsequente, bem como a suplementaç~o de verba e
abertura de créditos espesiais;_ ~.- -. •.. . .'11 Fiscalizar a execuç~d do orçamento,. e autorizar a
transferência de consignaçôes e subconsignaçôes de verbas

• orçame~.tárias, dentr;o.das ..'dotaçôesrespect I.vas;
" ,~ I ,

111' ,Apreciar as contas no fundo na apresentaç~o do
relatório.anual da administraç~o; . •

\ ~ -,
I \.,. ~ _IV - Apreclar os balancetes mensais do movimento

e~onômico financeiro da instituiç~o;,
Conselho_ -r ~ ~ .....••'~ V -. Representar contra os membros' do

Administrativo, por ir:regularidades,encontradas; '.
\. , _ .• • _ __ r ~_.' • t_

\. ~'I _.

VI' Emitir'parecer,sobre todas as transaçôes a serem
desenvolvidas pero. ~fundo', qüe envolvam o seu patrimônio ou
seus bens, exceto'as"'previstas'pelo orçamento;~ ~_.' . -

•• r., r' •• '" '"

-: ~ Rever ~uas'"pró'p~!as 4'dec.i.setes. ""'VII',,. ,
Art~' 34. - O Cons~iho_Fisc~l e o Administrativo~~reuni~-se-~o
ordin'ariamente, 'uma vez por mês, em dia 'a ser; 'estipulado e

• quando'nece;ssário,far-se-~'o .;eu,niôeZ.extr~ordinárias.
r ,~ ., . J • r '" •

Art. ,35'~'-, Importará- .em perdá de mandato do membro do
Consel~o' Admi~istrativ~ e do C6nselho'Fiscal:'--

desta

reuniôes-duas'a
., I'

justificada'A falta n~o
do Cónselho;

1 •.••...•.. ","';...
III - 'A falta'de ,decoro nocumprjmento do mandato;
~ "~o ~••111 No caso de servidor da ativa, a perda

qualidade se dará pelo processo administrativo;

I"""
consecutivas

Parágrafo Onico No caso do Inciso 11, será aberto
inquérito administrativo para apuraç~o de irregularidades.

Art. 36
Conselhos

A perda de mandato de qualquer membro
será declarada por um representante do

dos dois
Conselho
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Parágrafo ~nico O membro do Conselho que perder o mandato,
n~o mais poderá exerce-lo pelo per10do de 06 (seis) anos.

TI'rULO V
DAS DISPOSIçôES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 37 Ficaminstit~ida~'.taxas de.
expediente e de manutenç~o como parte da

• dest in~das, a retribú ir ,despesas'reà} izadas
serv,l.çoS., #,, '

administraç~o, de
receita do fundo

com os respectivos

Parágrafo ~ríi,co As ta:{as que se refere o presente, Artigo,
ser~o ,fi>:adasanualmente, por ato do Conselho Administrativo,
sendo corrigidas de acordo com a correç~o monetária oficial.. .,
Art. 38 Os vaolores correspondentes as contribui çbes par'ao
fundo'de que trata e~taLei_obrigatoriamente ser~o depositadas
em entidade bancária' oficial., .,. - . ' .,, . .,.~ '/

Parágrafo ~nico - _ (;\s'mov,imentaçbes dos valores de que trata
este Artigo ser~o efetuadas somente com a assinatura do
Presidente e do T'esouréiro do Tundo. • I",

~- ~ ¥~ '

Art,.~~9~'Constitu~ 2fime de Rés~ons~bilidade do.S~: Prefeito
MunicipaJo n~o rec~lhimento à Tesouraria do FUMDOE~TE, • tanto
dos ;'villoresdescontados em ftllhá de pagament'o, comtl os va lares
das'contribuiçbes do Munic1pio, 'constàntes dos Arts. 17, 18 e

• dos itens ~,,:eII do A~t: _~5.des:a:",Le~"~ . . ' , .'
Art •• 40> "".' O Diploma:iegal.,qLCe,discip"linil os direitos e
deveres'dos Servidores àdisposiç~o d~ fundo,':'éo ESTATUTO DOS
SERVIDORÉS P~BLICOS CIVIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE •

•••
Art. 41 Esta
publicaç~o revogaoas

, t 1 '

Lei entrará em ,vigor',na data
as disposiçbes e~ contrário.

'.

de sua

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de maio de 1.993

o SSjib~
WENCESLAU PIRES
Prefeito Municipal
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