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LEI N." 009/96

Art. 10. Fica e;.,iinto o Fundo de Previdência do 111funicípiode Diamante D 'Oeste,

criado pela Lei n" 08, de 29 dé março de 1993 e regulamentado pela Lei n.0 14, de 5 de maio

de 1993, arcando o Tesouro do Município com todos os beneficios estabelecidos pela Lei

regulamentadora .

Art. 2°, O totlll dos recursos existentes nesta dlIta à disposição o Fundo de

Previdência do Município de Diamante D'Oeste reverterão ao Tesouro Municipal, obede-

cidas as prescrições contidas na Lei Orgânica do Município de Diamante D'Oeste, na Lei

Federal n.o 4.320/64 e demais preceitos legais, contábeis e orçamentários, bem como às

disposições contidas nesta Lei.

~ 1". Fica autorizada, nos termos da presente Lei, a utilização de recursos do

FUlldo, para custeio dos dispêndios decorrentes das medidas destinadas à Slla extinção, bem

como para a estru....uraçãoe regulamentação do sistema mwricipal de previdência de seus

servidores.

~ 2°. O saldo apurado será destinado ao custeio dos beneficios previdenciários ou

pagamento de pessoal ativo e inativo, na hipótese de insuficiência de recursos orçamentários.
/'

~ 3°. Considera-se como total dós recursos existentes todos os valores dispornveis,

bem como eventuais bens e créditos apurados até a presente data.

~ 4°. A contribuição compulsória dos servidores públicos, mantida pelo Art. 30

desta L"~Llliliose submete ao regime espe-eial tratado neste artigo, e será objeto de específica

destinação nas futuras leis orçamentárias e nas alterações que se fizerem necessárias no

decorrer do presente exercício financeiro.

Art. 3". Fica mantida a contribuição e o desconto das rem1merações dos servidores

ptiblicos, estabelecida no art. 17 da Lei n" 14, de 5 de maio de 1993 .
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91". A contribuição social de que trata o art. 17 da Lei nO 14, de 5 de maio de

1993 incidirá, ainda, sobre os proventos recebidos pelos servidores públicos municipais

inativados a partir da vigência da Lei nO 12, de 5 de maio de 1993.

~ 2°. Em conseqüência, (l art. 17 da Lei n.O 14, de 5 de maio de 1993 passa li

vigorar c-om a seguinte redação:
" Artigo 17 - O custeio dos beneficios e serviços previstos nesta Lei será

atendido pela contribuição dos servidores públicos municipais, ativos IJ

inativos aposentados após a vigência da Lei n.. i 2, de 5 de maio de 1993

ou que venham a se aposentar pela Previdência Municipal, e, ainda, pelo

Tesouro Municipal, através de dotações consignadas nas lei

orçamentárias. "

g 3°. Acrescenta-se o parágrafo único ao art. 17, da Lei n.O 14, de 5 de maio de

1993, com a seguinte redação:

"Artigo 17. .

Parágrafo único: A contribuição de que trata este artigo será de 5% (cinco

por cento) sobre a remuneração ou provento integral do servidor, ativo e

inativo. 'I.

• ~ 4". O produto da arrecadação das cont-ibuições sociais será objeto de destinação

específica nas leis orçamentárias, destinado, prioritariamente, ao custeio do sistema de

Previdência Municipal, salvo os excessos de receita, que poderão ser destinados a outros

progralllllS de interesse do funcionalismo público municipal.

Art. 4°. O Art. 1°, da Lei nO 14, de 5 de maio de 1993, passa a vigorar com a

seguinte alteração:

''Artigo r Fica regulamentada a Previdência Municipal, através do qual

serão assegurados a todos os servidores municipais e seus dependentes, na

jôrma desta Lei, os meios indispensáveis de manutenção e proteção do bem

estar social e apoio previdellc' '.
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Art. 5". O Art. 13°, da Lei n. 14, de 5 de maio de 1993 passa a vigorar com a

segtúnte redação:

" Artigo 13" O servidor adquirirá direito aos beneficios desta Lei, a partir

do primeiro mês do ingresso no Regime Estatutário do ft.l{uniclpio."

Art. 6". Ficam revogados os Arts. 15, 16 e seu parágrafo único, e 18 da Lei n.' 14,

de 5 de maio de 1993 .

Art. 7". Ficam revogados os Arts. 27 a 36, da Lei n.' 14, de 5 de maio de 1993,

que tratam da administração do Fundo de Previdência Mtuúcipal.

~ 1'. A administração dos benefícios previdenciários estabelecidos na legislação

mtuJicipal passa ao Poder Executivo do Mtuúcípio de Diamante D'Deste.

~ 2". No que for aplicável, ficam atriblúdas ao Poder Executivo as obrigações,

competêucias e prerrogativas outorgadas ao Fundo de Previdência do Nfunicípio de Diamante

D'Oeste, COl'~stantesda Lei n. 14, de 5 de maio de 1993.

Art. 8". São promovidas alterações nos artigos 123 e 170 da Lei n." 12, de 5 de

maio de 1993, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Artigo 123. As despesas decorrentes da aposentadoria serão suportadas

pelos coFes do Erán'o Municipal, bem como os demais beneficios

instituídos para a Previdência Municipal.

Artigo 170. O Município manterá o sistema da Previdência Municipal,

respondendo o Tesouro !v[unicipal pelos beneficios, que poderão ser

custeado com contribuições sociais cobradas de seus servidores públicos,

nos termos da iei. "

Art. 9". O Poder Executivo deverá promover, no prazo máximo de 90 (noventa)

dias, a contar da publicação desta Lei, as is, contábeis e orçamentárias, destin..'1das
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à regulamentação do gerenciamento do siBtema municipal de previdência dos servidores

públicos municipais.

Parágrafo único. No mesmo prazo deverá ser promovida a adequação daB ieis

municipais de natureza orçamentária, segundo os procedimentos estabelecidos na Lei Orgânica

Municipal e na Lei Federal nO 4.320/64, encaminhando-se os atos necessários à Câmara

Municipal para apreciação.

Art. 10. Ficam ratificados e assegurados todos os beneficios concedidos pelo

e:\1:intoFundo de Previdência do Município de Diamante D 'Oeste, ressalvados os atos

praticados contra as disposições legais.

Art. 11. Dentre as medidas complementare-s à extinção do Fundo de Previdfmcia

do .".1unicipio de Diamante D 'Oeste e sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas nesta

Lei e em outros atos normativos, são obrigatórias:

a) prestação de contas específica dos atos de gestão praticados desde a sua criação

até a presente data;

b) prest.'lção de contas eSp"'..,cíficados recursos arrecadados até a presente data e sua

respectiva destinação, prevista nesta Lei.,quando do encerramento de cada exercício

• fmanceiro ou quando da sua completa exaustão;

c) inclusão da prestação de contas de que tratam as alí...'leasa e b deste artigo, em

capítulo destacado, na prestação de contas anual a ser encaminhada e apreciada

pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Parágrafo único. Os atos referidos nas alíneas a, b e c, serão encaminhados à
Câmara Municipal para apreciação.

Ar1. 12. O saldo devedor do Município para com o Fundo de Previdência

Municipal, será resolvido da seguinte forma:

a) do valor devido, calculado segtUldo as prescrições legais, será abatido o

equivalente à contribuição devi
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b) o saldo, referente às contribuições dos servidores públicos municipais, será

compensado com o crédito do Poder Públíc.o nos recursos existentes no Flrndo de

Previdência Muuicipal, segundo as disposições desta Lei; e.

c) eventual saldo credor ou devedor, terá a destinação segundo os princípios

estabelecidos nesta Lei.

Art. 13. Ficam substituídas as expressões Flilldo de Previdência do Mrnticípio de

• Diamante D'Oeste ou FUMDOESTE, utilizadas na Lei n.o 14, de 5 de maio de 1993 e nos

der.Jais diplomas legais, por Previdência MlillicipaI.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário ou incompatíveis com a extinção do Fundo de Previdência do

l\1funicípio de Diamante D 'Oeste,

GABINETE DO PREFEITO, em 18 de Dezembro de 1996 .

•
Prefeito Municipal
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