
LEI N° 1945, DE 1º DE JUNHO DE 2011.

Autoria: Poder Executivo

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1383 de 28  
de  março  de  2007  a  qual  dispõe  sobre  a  
reestruturação do Regime Próprio de Previdência  
Social dos Servidores do Município de Lucas do Rio  
Verde, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Altera a redação do § 3º do artigo 50 e do caput do artigo 69 e acrescenta a Seção 
I  ao  Capítulo  I,  do  Título  III  composta  pelos  artigos  72-A,  72-B,  72-C,  72-D e  72-E,  e 
acrescenta a Seção II ao Capítulo II, do Título III composta pelos artigos 84-A e §§ 1º, 2º, 3º, 
4º e 5º, da Lei Municipal nº 1383 de 28 de março de 2007, que passam a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 50...
§ 1º ....;
§ 2º ....;
§ 3º Os proventos da aposentadoria por invalidez, calculados de modo proporcional,  

não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo.

Art. 69 A contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações,  
conforme definido  no art.  2° da Lei  Federal  n° 9.717/98, com redação dada pela Lei  n°  
10.887/04, será de 13,05% (treze inteiros e cinco décimos percentuais) calculada sobre a  
remuneração de contribuição dos segurados ativos.

TÍTULO III
Capítulo I

Seção I
Das Contribuições dos Servidores Cedidos, Afastados e Licenciados

Art.  72-A.  Nas  hipóteses  de  cessão,  licenciamento  ou  afastamento  de  servidor,  o  
cálculo da contribuição ao PREVILUCAS será feito  com base na remuneração do cargo  
efetivo de que o servidor for titular, observando-se as normas desta seção.

Art.  72-B. Na cessão de servidores  ou no afastamento para exercício  de mandato  
eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do  
órgão de exercício do mandato será de responsabilidade desse órgão ou entidade:

I – o desconto da contribuição devida pelo segurado.
II – o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e
III – o repasse das contribuições de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora a  

que está vinculado o servidor cedido ou afastado.

Art. 72-C. Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessionário ou  
para  o  órgão  do  exercício  do  mandato,  continuará  sob a  responsabilidade  do  órgão  ou  



entidade de  origem o  recolhimento  e  o  repasse à unidade gestora  do  PREVILUCAS das  
contribuições relativas à parcela devida pelo servidor e pelo Município.

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos casos de afastamento para  
exercício de mandato eletivo de prefeito ou de vereador em que haja opção pelo recebimento  
da remuneração do cargo efetivo de que o servidor seja titular.  

Art.  72-D. É  facultado  ao  servidor  afastado  ou  licenciado  temporariamente  do  
exercício  do  cargo  efetivo  sem recebimento  de  remuneração  ou  subsídio  pelo  Município  
contribuir para o PREVILUCAS, com o pagamento mensal das contribuições referente a sua  
parte e a do Município,  computando-se o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento  
para fins de aposentadoria.

Parágrafo único. A contribuição efetuada pelo servidor na situação de que trata o  
caput não será computada para cumprimento dos requisitos de tempo de carreira, tempo de  
efetivo  exercício  no  serviço  público  e  tempo  no  cargo  efetivo  para  concessão  de  
aposentadoria.  

Art.72-E. O servidor cedido ou licenciado para exercício de mandato em outro ente  
federativo poderá optar por contribuir facultativamente ao PREVILUCAS de origem sobre as  
parcelas remuneratórias não componentes da remuneração do cargo efetivo, sendo que para 
efeito  de  cálculo  de  benefício,  não  poderá  o  valor  inicial  dos  proventos  exceder  a  
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo.

TÍTULO III
Capítulo II

Seção II
Do Abono de Permanência

Art. 84-A. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para  
aposentadoria  voluntária  estabelecidas  nos  art.  30  e  85  que  opte  por  permanecer  em  
atividade fará jus  a um abono de permanência equivalente  ao valor da sua contribuição  
previdenciária.

§ 1º O abono previsto no  caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor  
que,  até  31 de dezembro de  2003,  tenha cumprido todos os  requisitos  para obtenção da  
aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios  
da legislação então vigente, como previsto no art. 88, desde que conte com, no mínimo, vinte  
e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2º O recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu todos os  
requisitos  para  obtenção  da  aposentadoria  voluntária,  com  proventos  integrais  ou  
proporcionais, em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 29, 85 e 88, conforme previsto  
no  caput e § 1º, não constitui impedimento à concessão de benefício de acordo com outra  
regra vigente,  inclusive  as previstas  nos art.  87 e 90,  desde que cumpridos os requisitos  
previstos para essas hipóteses, garantida ao servidor a opção pela mais vantajosa.

§ 3º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição  
efetivamente  descontada  do  servidor,  ou  recolhida  por  este,  relativamente  a  cada  
competência.



§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Município e  
será devido a partir  do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme  
disposto  no  caput e  §  1º,  mediante  opção  expressa  do  servidor  pela  permanência  em  
atividade.

§ 5º Cessará o direito ao pagamento do abono de permanência quando da concessão  
do benefício de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo.

 
Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, 

realizado em Março/2011.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revoga-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 1º de junho de 2011.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal


