
LEI N° 1576, DE 03 DE JUNHO DE 2008.

Autoria: Poder Executivo

Altera,  acrescenta  e  revoga  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, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  Acrescenta a alínea “g” ao inciso I do artigo 12, altera os incisos I, II e III e 
acrescenta o inciso IV ao artigo 13, altera os incisos I, II e III e acrescenta o inciso IV ao 
artigo 14, reordena os incisos e acrescenta o inciso IV ao artigo 16, altera o caput do artigo 32, 
revoga o § 1º e altera os § 2º do artigo 50, altera o parágrafo único do artigo 87, altera o 
parágrafo único do artigo 90, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12 ...
I- ...
a)...
b)...
c)...
d)...
e)...
f)...
g) 01 (um) Cargo de Assistente Social.

Art. 13. O Conselho Curador será composto por 06 (seis) membros titulares e 04  
(quatro)  suplentes,  nomeados  pelo  Prefeito  Municipal,  os  quais  deverão  ser 
escolhidos  dentre  pessoas  idôneas  com  reconhecida  capacidade  e  experiência,  
observado o seguinte:
I - 02 (dois) membros titulares e 01 (um) suplente indicados pelo Poder Executivo  
Municipal,  sendo  um,  dentre  os  inativos,  garantindo,  a  efetiva  participação  no  
Conselho, de servidor inativo;
II  -  02  (dois)  membros  titulares  e  01  (um)  suplente,  do  quadro  de  servidores  
efetivos da Câmara Municipal, indicados pelo Poder Legislativo Municipal;
III - 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) suplentes, eleitos em Assembléia Geral  
dos Servidores Públicos ativos e inativos do Município de Lucas do Rio Verde, a ser  
convocada por ato do Prefeito Municipal que determinará dia, hora e local, para  
sua realização. 
IV – A convocação da Assembléia de que trata o inciso III deverá ser efetivada com  
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sua realização, à qual deverá ser dada  
ampla divulgação.

Art. 14. O Conselho Fiscal será composto por 06 (cinco) membros titulares e 4  
(quatro)  suplentes,  nomeados  pelo  Prefeito  Municipal,  os  quais  deverão  ser 



escolhidos  dentre  pessoas  idôneas  com  reconhecida  capacidade  e  experiência,  
observado o seguinte:
I - 02 (dois) membros titulares e 01 (um) suplente indicados pelo Poder Executivo  
Municipal,  sendo  um,  dentre  os  inativos,  garantindo,  a  efetiva  participação  no  
Conselho, de servidor  inativo;
II  -  02  (dois)  membros  titulares  e  01  (um)  suplente,  do  quadro  de  servidores  
efetivos da Câmara Municipal, indicados pelo Poder Legislativo Municipal;
III - 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) suplentes, eleitos em Assembléia Geral  
dos Servidores Públicos ativos e inativos do Município de Lucas do Rio Verde, a ser  
convocada por ato do Prefeito Municipal que determinará dia, hora e local, para  
sua realização. 
IV – A convocação da Assembléia de que trata o inciso III deverá ser efetivada com  
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sua realização, à qual deverá ser dada  
ampla divulgação.

Art. 16...
I -...
II - ...
III  -  Coordenadoria:  Coordena  e  operacionaliza  os  trabalhos  na  sua  área  de  
atuação,  otimizando  os  serviços  prestados  para  a  satisfação  do  contribuinte,  
designa  atribuições  aos  seus  subordinados  cobrando  resultados,  dirimir  os  
problemas na sua área de atuação cobrando providências se necessárias; (NR)
IV  –  Assistente  Social:  Atua  em  atividades  relativas  ao  acompanhamento,  
encaminhamento  e  prestação  de  assistência  social  aos  funcionários  públicos  
efetivos  que  se  encontram  em  processo  de  benefícios  de  auxilio  doença,  de  
readaptação de função, prestando serviços de âmbito social, individualmente e/ou  
em  grupos,  identificando  e  analisando  seus  problemas  e  necessidades  de  
tratamentos médicos e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço  
social.

Art.  32  O auxílio-doença será devido ao segurado que, mediante exame médico-
pericial, for considerado temporariamente inapto para o trabalho, por mais de 15  
(quinze) dias consecutivos.

Art. 50...
§ 1º  Revogado;
§ 2º   A fração de que trata o caput deste  artigo será aplicada sobre a média 
aritmética apurada conforme as determinações do artigo anterior ou na hipótese  
de ocorrência do contido no § 4º do artigo anterior, sobre o valor da remuneração 
do cargo efetivo em que ser a aposentadoria, nos termos ali definidos;
§ 3º  ...;
§ 4º ...;
§ 5º...;

Art. 87...
Parágrafo  único.  Aplica-se  aos  proventos  de  aposentadorias  dos  servidores  
públicos que se aposentarem na forma do caput, o disposto no artigo 89 desta Lei. 

Art. 90...



Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas  
com base  neste  artigo  o  disposto  no  artigo  89  desta  lei,  observando-se  igual  
critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que 
tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Art. 2º. Altera os Anexos I, II e IV da Lei Municipal nº 1383 de 28 de março de 2007 que 
passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 3º  Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, 
realizado em Maio/2008.

Art. 4º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º  Revoga-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 03 de junho de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal
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ANEXO II – Lei 1576/2008

TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Cargo Denominação Jornada 

(Horas/Semanais)

Numero de Vagas Valor R$

Diretor Executivo Dedicação Exclusiva 01 3.224,00
Assessor Jurídico Dedicação Exclusiva 01 2.201,45
Contador Dedicação Exclusiva 01 2.201,45
Coordenador Dedicação Exclusiva 01 1.619,59
Assistente Social Dedicação Exclusiva 01 2.201,45
Chefe de Divisão de Finanças e 

Contabilidade

Dedicação Exclusiva 01 789,55

Chefe de Divisão de 

Administração e Benefícios

Dedicação Exclusiva 01 789,55



ANEXO III – Lei nº 1576/2008
TABELA DE GRATIFICAÇÃO PARA CARGOS COMISSIONADOS

CARGO
PERCENTUAL DE 
GRATIFICAÇÃO

SALÁRIO 
NOMINAL

Diretor Executivo Até 40% do vencimento do Cargo 3.224,00
Chefe de Divisão Até 50% do vencimento do Cargo 789,55
Coordenador Até 40% do vencimento do Cargo 1.619,59
Assistente Social Até 30% do vencimento do Cargo 2.201,45
Assessoria Jurídica Até 30% do vencimento do Cargo 2.201,45
Contador Até 30% do vencimento do Cargo 2.201,45
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