
DECRETO DE Nº 2130, DE 1º DE OUTUBRO DE 2010

Dispõe  sobre  a  reavaliação  médica  dos  
aposentados  por  invalidez  do  Instituto  
Municipal  de  Previdência  Social  dos  
Servidores  de  Lucas  do  Rio  Verde/MT–  
PREVILUCAS.

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso 
das atribuições legais lhe conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no art. 55 da Lei Municipal nº 1.383, de 28 de março 
de 2007 e art. 63 do Decreto nº 1.863, de 16 de setembro de 2008.

DECRETA:

Art.  1º Fica  estabelecido  por  este  Decreto  à  reavaliação  médica  relativa  ao 
exercício financeiro de 2010 dos aposentados por invalidez do Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde/MT – PREVILUCAS.

Art.  2º Os  servidores  inativos  do  PREVILUCAS  em  gozo  do  benefício  de 
aposentadoria por invalidez deverão submeter à avaliação médico pericial, devendo para 
tanto comparecerem pessoalmente à sala do PREVILUCAS localizada à Avenida da 
Produção, 51-N, Bairro Industrial,  no prazo de 30 (trinta)  dias,  a  contar  da data  de 
publicação deste decreto, munido dos seguintes documentos:

I - documento original de identidade;
II - documento original de inscrição no CPF; e
III – cópia de exames dos últimos acompanhamentos médico.

§ 1º  Não será permitida a reavaliação médica, na forma prevista no caput, por 
terceiros, ainda que seja apresentada procuração para tais fins.

§  2º No  ato  da  reavaliação  médica  os  inativos  aposentados  por  invalidez, 
deverão  submeter-se  ao  exame  médico  pericial  pelo  Médico  credenciado  ao 
PREVILUCAS, afim de atestarem a permanência ou não de sua incapacidade.

§ 3º  Estão excluídos do ato pericial previsto no § 2º o inativo aposentado por 
invalidez que tiver idade igual ou superior a 55 anos.

Art. 3º O servidor inativo aposentado por invalidez até a data estipulada no art. 
2º  deste  Decreto  não  comparecer  para  submeter-se  a  reavaliação  médica,  terá  seu 
pagamento suspenso.

§ 1º A suspensão do pagamento de seu benefício perdurará até que seja efetuada 
a sua reavaliação médica pericial,  de acordo com as regras estabelecidas no presente 
Decreto.

§ 2º O servidor inativo aposentado por invalidez deverá entrar em contato com o 
PREVILUCAS, para que seja regularizada sua situação.



Art. 4º O servidor inativo aposentado por invalidez que readquirir as condições 
necessárias ao exercício de cargo publico será readaptado ao serviço público na forma 
estabelecida no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 1º de outubro de 2010

MARINO JOSÉ FRANZ
Prefeito Municipal

Jorge Antônio Andretta
Diretor Executivo

Registre-se, publique-se, cumpra-se.


