
 LEI N. 2.460, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 
Poder Executivo 

Altera dispositivos da Lei n. 2134/2013, que 

Dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio 

de Previdência Social dos Servidores do Município 

de Lucas do Rio Verde - MT e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º A Lei n. 2.134, de 25 de junho de 2013, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

I - o art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

  Art. 14. O segurado, quando acometido de sarcoidose; doença de Hansen; 

tumores malignos; hemopatias graves; doenças graves invalidantes do sistema nervoso central e 

periférico e dos órgãos dos sentidos; cardiopatias reumatismais crônicas graves, hipertensão 

arterial maligna; cardiopatias isquêmicas graves; cardiomiopatias graves; acidentes vasculares 

cerebrais com acentuadas limitações; vasculapatias periféricas graves; doença pulmonar crônica 

obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crônicas graves; doenças difusas do tecido 

conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes, ou quando vítima de moléstia 

profissional ou de acidente do trabalho, especificado no art. 15, que o invalide para o serviço, 

terá direito a aposentadoria integral. 

 

 II - os artigos 28 e 29 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 28. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, durante cento e 

vinte dias consecutivos, podendo, mediante apresentação de atestado médico, iniciar a partir de 

vinte e oito dias antes do parto e terminar noventa e um dias depois do parto. 

 

§ 1º Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos cento e 

vinte dias previstos neste artigo. 

§ 2º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, 

a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas. 

§ 3º Será concedido ao adotante que adotar ou obtiver guarda judicial para fins 

de adoção de criança a licença-maternidade nos termos do art. 28, por 120 dias, 

independentemente da idade do adotado, que deverá ter no máximo 12 (doze) anos de idade. 

§ 4º Em caso de adoção de mais de uma criança, simultaneamente, a(o) 

segurada(o) terá direito somente ao pagamento de um salário maternidade. 

§ 5º No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao 

recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo 

restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de 

segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono. 

§ 6º O pagamento do benefício de que trata o parágrafo anterior deverá ser 

requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário-maternidade originário. 

§ 7º A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 28, § 4º, 

está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob 

pena de suspensão do benefício. 



§ 8º A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-

maternidade apenas a um dos adotantes ou guardiães segurado ou segurada. 

 

Art. 29. O salário-maternidade consistirá de renda mensal igual a remuneração 

de contribuição da segurada, acrescido do 13º salário proporcional correspondente a 4/12, pago 

na última parcela. 

 

§ 1º não integram o salário-maternidade; a gratificação por produtividade, a 

gratificação por atividades penosas, insalubres ou perigosas e a remuneração por horas extras, 

salvo se estas vantagens forem integradas à base de cálculo para o salário de contribuição, nos 

termos e critérios estabelecidos nesta lei. 

§ 2º O início do afastamento do trabalho da segurada será determinado com 

base em atestado médico. 

§ 3º O atestado deve indicar, além dos dados médicos necessários, os períodos a 

que se referem o art. 28 e seus parágrafos, bem como a data do afastamento do trabalho. 

§ 4º Nos meses de início e término do salário-maternidade da segurada, o 

salário-maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho, devendo o mesmo 

iniciar-se no dia estipulado pelo atestado médico ou de outro documento indicado no art. 29-A, 

nos casos de guarda judicial ou adoção. 

§ 5º O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por 

incapacidade. 

§ 6º Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, o atestado será 

fornecido pela junta médica do PREVILUCAS. 

§ 7º Em caso de natimorto, ou que a criança venha falecer durante a licença-

maternidade, o salário maternidade não será interrompido. 
 

III - acrescenta o artigo 29-A, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 29-A. Documentos que deverão ser apresentados para a concessão do 

salário maternidade: 

 

a) Certidão de nascimento (vivo ou morto) do dependente; 

b) A segurada que se afastar 28 (vinte e oito) dias antes do parto deve apresentar 

atestado médico original, específico para gestante; 

c) Em caso de guarda deverá ser apresentado o Termo de Guarda, com 

indicação de que a guarda destina-se para a adoção; 

d) Em caso de adoção deverá apresentar a nova certidão de nascimento, 

expedida após a decisão judicial. 

 

IV - os incisos III e IV, do caput e o § 3º, do artigo 48 passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 48. ... 

I - ... 

II - ... 

III - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e 

fundações, definida pelo art. 2º da Lei Federal n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, alterado 

pelo art. 10 da Lei Federal n. 10.887, de 18 de junho de 2004, igual a 14,53 % (catorze inteiros e 

cinquenta e três décimos percentuais) calculada sobre a remuneração de contribuição dos 

segurados ativos; 



IV - fica instituído o plano de amortização, destinado ao equacionamento do 

déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, conforme alíquotas 

de contribuição suplementar devidas pelo Ente, definidas na tabela a seguir: 

 

Período (Ano) Custo Suplementar (%) 

2015 0,50% 

2016 0,90% 

2017 1,30% 

2018 1,70% 

2019 2,10% 

2020 2,90% 

2021 3,70% 

2022 4,50% 

2023 5,31% 

2024 6,13% 

2025 6,67% 

2026 6,67% 

2027 6,67% 

2028 6,67% 

2029 6,67% 

2030 6,67% 

2031 6,67% 

2032 6,67% 

2033 6,67% 

2034 6,67% 

2035 6,67% 

2036 6,67% 

2037 6,67% 

2038 6,67% 

2039 6,67% 

2040 6,67% 

2041 6,67% 

2042 6,67% 

2043 6,67% 

2044 6,67% 

2045 6,67% 

2046 6,67% 

2047 6,67% 

2048 6,67% 

2049 6,67% 

 

§ 1º ... 

§ 2º ... 



§ 3º As contribuições correspondentes as alíquotas do custo normal e 

suplementar, relativas ao exercício de 2015, serão exigidas a partir do primeiro dia do mês 

seguinte ao da publicação desta lei. 

 

 V - acrescenta o § 4º ao artigo 48, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

  Art. 48. ... 

§ 4º Caso a reavaliação atuarial anual indique a necessidade de alteração do 

plano de custeio, as alíquotas de contribuição do Ente serão revistas por meio de lei específica. 

 

 VI - o artigo 52 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 52. … 

§ 1º A multa de mora será calculada da seguinte forma: 

 

I - Os débitos para com o PREVILUCAS serão acrescidos de multa de mora, 

calculada a taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso. 

a) A multa de que trata este inciso será calculada a partir do primeiro dia 

subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento da contribuição 

previdenciária, até o dia em que ocorrer o pagamento. 

b) O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20% (vinte por cento). 

c) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor da contribuição 

devida. 

§ 2º Os juros de mora serão calculados da seguinte forma: 

 

a) Somam-se a taxa Selic desde a do mês seguinte ao do vencimento da 

contribuição previdenciária até a do mês anterior ao do pagamento e acrescenta-se a esta soma 

1% referente ao mês de pagamento. 

b) Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio 

mês de vencimento, se pagar até o último dia útil, não pagará juros de mora, apenas a multa de 

mora. 

 

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

realizado em maio de 2015, que faz parte integrante da presente lei. 

 

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

 

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

 

Lucas do Rio Verde - MT, 27 de agosto de 2015. 

 

 

 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal 
 


