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Lei Nº 1826/1992

Dispõe sobre o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de União da
Vitoria - IMPA, e dá outras providências. (redação nova
no inciso I do Art 2º dada pelas Leis nº 1907 de
20.11.1992 e nº 1925 de 28.12.1992 e posterior
revogação pela lei nº 1930/1992 de 30.12.1992)

(Revogada pela lei nº 1930/1992 de 30.12.1992)

TITULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS

ART.1º - O Instituto de Previdência e Assistência dos, Servidores do
Município de União da Vitoria, abreviadamente IMPA, entidade autárquica, com
personalidade Jurídica própria e com sede e foro na cidade de União da Vitoria,
Estado da Paraná , tem por fim assegurar aos seus beneficiários o regime de
providência e assistência prevista nesta lei.

TITULO II

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ART. 2º - Para fins desta lei, considera-se:
I  - Segurado obrigatório - todo servidor da Administração Direta ou

Indireta da Prefeitura Municipal de União da Vitoria, e Câmara Municipal de
União da Vitoria, inclusive os inativos.

I -  Segurado Obrigatório - todo servidor da Administração Direta ou
Indireta da Prefeitura Municipal de União da Vitória e Câmara Municipal de União
da Vitória, sendo opcional aos inativos, que deverão firmar autorização para que
lhes seja descontado o percentual previsto no artigo 41, a fim de que possa
usufruir dos benefícios do IMPA.

(redação nova dada pela Lei nº 1907 de 20.11.1992)
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I – Segurado obrigatório – todo servidor da Administração Direta ou
Indireta da Prefeitura Municipal de União da Vitória e Câmara Municipal de União
da Vitória, sendo opcional aos inativos, que deverão firmar autorização para que
lhes seja descontado o percentual previsto no Artigo 41, a fim de que possa
usufruir dos benefícios, devendo o IMPA restituir os valores descontados das
folhas de pagamento destes inativos até a data de 20 de novembro de 1992,
desde que estes o requeiram por escrito junto ao Instituto e não desejam
continuar contribuindo para o Instituto.

Parágrafo Único – Os inativos que tenham utilizado dos serviços
prestados pelo Instituto, no período supra, não poderão pleitear a devolução
prevista no art. 1º.

(redação nova dada pela Lei nº 1925 de 28.12.1992)

II - Retribuição- base mensal - quantia paga mensalmente ao segurado a
titulo de vencimento, salário ou provento, incluídas todas as vantagens
incorporadas ou sujeitas a incorporação, e excluídas as  gratificações de natureza
eventual, o salário - família, bem como os pagamentos de natureza  indenizatoria,
sendo que, no caso de pagamentos atrasados, somente será considerada para
calculo de benefícios a quota parte correspondente do mês.

III -  Contribuição - resultado de percentual incidente sobre a retribuição
-base mensal, destinado a proporcionar condições para a pagamento dos
benefícios de que trata esta lei.

IV- Mensalidade - representada pelo Percentual equivalente a 10% (dez)
por cento incidente sobre a Folha de Pagamento efetivamente processada, pela
Administração Publica Municipal Direta e Indireta, a ser repassada mensalmente
em favor do Instituto Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de União da Vitoria.

V - Correção Monetária - aplicação, sem carência, dos coeficientes
utilizados para a correção do valor nominal das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT) e, na falta destas, de
Sistema oficial que as substitua.

TITULO III

DA ORGANIZAÇÃO

CAPITULO I - Da Administração em Geral

ART. 3º - O IMPA será dirigido por uma Presidência.
ART. 4º - A Administração do IMPA , observada sua competência definida

em lei, será fiscalizada por um Conselho de Administração.
ART. 5º - Para o cumprimento de suas finalidades, a Administração do

IMPA contará, ainda, com um Corpo Diretivo diretamente subordinado a
Presidência e assim constituído:
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I   - Departamento Administrativo e Financeiro;
II  - Departamento de Previdência e Assistência;
III - Departamento de Saúde.
ART. 6º - Disporá,  também, a Presidência, como órgãos auxiliares, de

uma Assessoria Geral e de duas (2) Assessorias Técnicas.
ART. 7º - Outros órgãos Administrativos, de nível inferior ao dos

departamentos e a estas subordinadas, serão criadas por decreto do Chefe do
Executivo Municipal, de conformidade com organograma que será proposto pela
Presidência do IMPA.

ART. 8º - Vetado.
ART. 9º - Os cargos de Presidente, Diretor e Assessor Geral serão

exercidos em Comissão, enquanto que as Assessorias Técnicas e as Chefias dos
demais órgãos subordinados terão a correspondência de Funções Gratificadas.

ART. 10º - O provimento dos cargos em comissão e das funções
gratificadas será feito por decreto do Executivo Municipal, mediante indicação
expressa do Presidente do IMPA, exceto o deste.

ART. 11º - Os cargos em comissão e as funções gratificadas do IMPA
terão retribuição o idêntica aos da Prefeitura Municipal.

ART. 12º - Os servidores designados para o exercício de funções de
direção e chefias dos diversos órgãos do IMPA receberão as gratificações
respectivas pelos cofres da Prefeitura de União da Vitoria, com as garantias
previstas no Estatuto dos Servidores Publicas Municipais e demais legislação de
pessoal da Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO II 

Da Presidência

ART. 13º - A Presidência do IMPA será exercida por pessoa possuidora
de notórios conhecimentos de Previdência Social, de livre escolha do Prefeito
Municipal e nomeada na forma dos artigos 9º  e 10º.

ART. 14º - Compete ao Presidente:
I  - Representar o Instituto em atos e transações, mantidas as disposições

da presente lei e sob o  respectivo regulamento;
II - Elaborar e submeter a apreciação do Conselho de Administração a

proposta orçamentária anual, bem como as respectivas alterações.
III - Elaborar e apresentar ao Conselho de Administração, em reunião

especificamente convocada para este fim, na primeira semana do mês de
dezembro, o plano de alteração para a exercício referente;

IV - Despachar exclusivamente os processos que tramitarem pelo
Instituto e que ao mesmo disserem respeito, podendo delegar, expressa e
especificamente, aos Departamentos, despachos que não se refiram a
movimentação numerário, alienação de patrimônio  ou admissão de pessoal;
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V - Admitir e dispensar servidores do IMPA , fixando-lhes os vencimentos
e obrigações, na forma do art. 35, sendo que as admissões se processarão
através de concurso publico devidamente autorizado pelo Poder Legislativo
Municipal.

VI  -  Atribuir gratificações fixar diárias e arbitrar ajuda de custo",
VII -  Expedir atos, portarias e ordens de serviço;
VIII - Solicitar ao Conselho de Administração autorização previa em todas

as transações a serem desenvolvidas pelo Instituto, que envolvam o seu
patrimônio ou seus bens, exceto aquelas previstas pelo orçamento;

IX - Elaborar e submeter a apreciação do Conselho de Administração,
para analise, balancetes mensais, balanço e relatórios anuais, e encaminhando
anualmente Câmara de Vereadores todos esses documentos

X  - Recorrer as decisões do Conselho de Administração,
XI - Rever as próprias decisões,
ART. 15º - Nos impedimentos do Presidente ate 30 (trinta) dias,

responderá pelo expediente do Instituto o Assessor Geral ou um dos Diretores,
mediante expressa designação por ele delegada.

Parágrafo Único - Se o impedimento exceder trinta dias, haverá
designação  de substituto em caráter interino, na forma determinada no artigo 13.

ART. 16º - O Presidente do IMPA se convidado, poderá assistir a as
reuniões do Conselho de Administração tomar parte nos debates,  sem direito a
voto.

CAPITULO III

Do Conselho de Administração

ART. 17º - O Conselho de Administração será composto por sete
servidores municipais, sendo dois de livre nomeação pelo Prefeito, um
indicado pelo Legislativo Municipal e quatro eleitos por associações de classes
que congregam exclusivamente servidores municipais , representantes,
respectivamente, dos funcionários ativos e inativos do Município, na forma a ser
estabelecida por decreto.

§ 1º - Além de outras exigências que venham a ser estabelecidas,
somente poderão participar das eleições as associações que comprovem
existência legal a mais de 1 (um) ao da data do pleito.

§ 2º - Só poderão ser eleitos ou nomeados os funcionários efetivos  e
estáveis no serviço publico Municipal.

§ 3º - Cada membro do Conselho de Administração terá um suplente.
§ 4º - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2

(dois) anos, sendo permitida uma recondução.
§ 5º - Anualmente, o Conselho de Administração terá renovado três

de seus membros.
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ART. 18º - O Conselho de Administração , constituído como preceitua o
artigo 17, elegera, dentre seus membros, um Presidente e um Vice-Presidente,
com um mandato correspondente ao do Conselho, permitida uma vez a reeleição.

ART. 19º - Os membros do Conselho de Administração serão
empossados pelo Prefeito Municipal e entrarão em exercício no primeiro dia útil
subsequente ao da posse.

ART. 20º - Em caso de licença, renuncia, perda da mandato, falecimento
ou qualquer outro impedimento ou vacância, o membro efetivo do Conselho de
Administração o será substituído pelo seu suplente.

§ 1º -  Os suplentes serão convocados pelo Presidente do Conselho de
Administração.

§ 2º - As licenças aos membros do Conselho de Administração, não
excedentes de 30 (trinta) dias, serão concedidas pelo respectivo Presidente e as
deste, pelo Vice Presidente.

§ 3º  - As licenças por prazo excedente de 30 (trinta) dias serão
concedidas pelo chefe do Executivo Municipal.

ART. 21º - Nos casos do art. anterior, em que verificar, simultaneamente,
o impedimento do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração ,
assumirá a Presidência o Conselheiro mais idoso e, se o impedimento de um ou
de outro for definitivo, após assumirem o suplente suplentes, será realizada
nova eleição, de acordo com o  artigo 18, para o cargo ou cargos que vagarem,
pelo restante do mandato.

ART. 22º - O Conselho de Administração funcionará somente com a
presença da maioria de seus membros, sendo  impedido de votar, aquele que
tiver interesse pessoal no  assunto ou estiver ligado por parentesco, até o quarto
grau civil, a qualquer parte interessada.

Parágrafo único - Tratando-se de pedido de consideração de seus
próprios atos ou exames de orçamento e  contas anuais, é indispensável a
presença de todos os seus membros. 

ART. 23º - Compete  ao Conselho de Administração:
I - Apreciar a proposta orçamentária para o exercício seguinte bem como

a suplementação de dotações e abertura de créditos adicionais;
II  - Apreciar o fluxo de dotação proposto pelo Presidente para o exercício

seguinte;
III -  Fiscalizar a execução do orçamento e autorizar a transferência de

Consignações de dotações ou rubricas orçamentárias dentro das dotações
globais respectivas;

IV - Apreciar os balancetes mensais do movimento econômico -financeiro
do Instituto;

V  - Apreciar as contas do IMPA, durante a apresentação do Instituto;
VI - Solicitar ao Presidente do Instituto as informações que julgar

necessárias ao bom desempenho de suas atribuições e notifica-lo para correção
de irregularidades verificadas, representando  ao chefe do Executivo Municipal,
quando desatendido;
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VII - Emitir parecer prévio sobre todas as transações a serem
desenvolvidas pelo Instituto, que envolvam o seu patrimônio ou os seus bens;

VIII - Decidir sobre as aplicações financeiras dos recursos do
Fundo;

IX - Elaborar e votar o seu Regimento Interno;
X  - Rever suas próprias decisões.
ART. 24º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e

extraordinariamente mediante convocação de seu Presidente ou por solicitação
de pelo menos 3 (três) de seus membros.

ART. 25º -  A Presidência do Instituto fornecerá ao Conselho de
Administração, mediante requisição de seu Presidente, todo o material e recursos
humanos necessários a  constituição de sua secretaria.

ART. 26º - Importará na perda do mandato de membro do Conselho de
Administração:

I  - A falta injustificada do comparecimento a duas sessões consecutivas,
salvo por motivo  de férias ou licenças previstas em lei;

II  - A falta de exação no desempenho do mandato;
§ 1º - No caso do Inciso I, a perda do mandato será declarada pelo chefe

do Executivo Municipal, mediante comunicação do Presidente do Conselho de
Administração, devendo, desde logo, ser convocado o suplente.

§ 2º -  No caso Inciso II, a perda do mandato também será declarada pelo
Prefeito Municipal, após inquérito administrativo promovido pelo Conselho de
Administração, ”ex-ofício ” , por denuncia fundamentada da Presidência do IMPA,
ou de qualquer membro do Conselho.

§ 3º  - O membro do Conselho de Administração que perder o mandato
na forma prevista no Inciso II nunca mais poderá exerce-lo.

CAPITULO IV

Do Departamento Administrativo e Financeiro

ART. 27º - O  Departamento Administrativo e Financeiro será 
exercido por pessoa com notórios conhecimentos de administração e finanças,
nomeada pelo Prefeito Municipal, mediante indicação da Presidência do IMPA,
atendido o disposto no art.8º.

ART. 28º - Compete  ao Diretor Financeiro:
I  - Assessorar a Presidência do Instituto nas questões relativas a

administração e finanças;
II  - Planejar, coordenar e executar as atividades relativas a

administração e finanças do IMPA.

CAPITULO V

Do Departamento de Previdência e Assistência
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ART. 29º - O Departamento de Previdência e Assistência será exercida
por pessoa com notórios conhecimentos de previdência, nomeada pelo Prefeito
Municipal, mediante indicação da Presidência do IMPA, atendido o disposto no
art. 8º.

ART. 30º - Compete ao Diretor de Previdência e Assistência:
I  -  Assessorar a Presidência no Instituto nas questões relativas a ação

previdenciária;
II - Planejar, coordenar e executar as atividades relativas aos benefícios

concedidos pelo IMPA aos seus contribuintes e benefícios.

CAPITULO VI

Do Departamento de Saúde

ART. 31º - O departamento de Saúde do IMPA será exercida por
profissional de saúde, nomeada pelo Prefeito Municipal, mediante indicação da
Presidência do Instituto, atendido ao disposto no art. 8º.

ART. 32º - Compete ao Diretor de Saúde:
I  - Assessorar a Presidência do Instituto nas questões relativas a área de

saúde.
II - Planejar, coordenar e executar as atividades relativas a proteção,

prevenção, manutenção, recuperação e reabilitação da saúde dos contribuintes e
beneficiários do IMPA.

CAPÍTULO VII

Da Assessoria Geral  e das Assessorias Técnicas

ART. 33º - As assessorias serão exercidas por servidores de graduação
universitária e  com notórios conhecimentos de seu campo de formação,
nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante proposta da Presidência do IMPA.

§ 1º - A Assessoria Geral será privativa de servidor municipal contribuinte
do IMPA.

§ 2º - Compete as Assessorias auxiliar a presidência e Departamentos do
Instituto, nos assuntos relativos as suas respectivas áreas de atividades ou
formação profissional.

CAPITULO VIII

Dos Servidores
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ART. 34º  - Para execução de seus serviços, contará o IMPA com quadro
de servidores, cujos quantitativos básicos, fixados nesta lei, estarão sujeitos a
reavaliação, na forma do artigo 36.

ART. 35º - O quadro do pessoal do IMPA será custeado pelo
Município de União da Vitória, quer sob forma de servidores, quer através de
transferências dos recursos necessários, correspondentes aos  respectivos
cargos e tabelas, acrescidos da parcela relativa as obrigações sociais.

Parágrafo único - Os servidores colocados a disposição do IMPA
conservarão todos os direitos, vantagens e garantias previstas na legislação
municipal.

ART. 36º  -  Os quantitativos referentes ao Quadro de Pessoal da IMPA
serão revistos:

I  - Obrigatoriamente, quando houver variação superior a 10%(dez por
cento) no numero de segurados ,obrigatórios;

II - Por ocasião de alteração na situação  e na política providenciaria do
Município, analisados a partir de proposta da Administração da Prefeitura
Municipal, da Presidência do IMPA ou do Conselho de Administração, por
manifestação da maioria dos seus membros.

III - Por alteração determinada pela estrutura do próprio IMPA.

TITULO IV

DA RECEITA, DA ARRECADAÇÃO E DO
REGULAMENTO

CAPITULO I
Da Receita

ART. 37º - Constituem fontes de receita do IMPA
I  - Contribuição das inscritos;
II - Mensalidades do Município de União da Vitória ;
III - Faltas e atrasos ao serviço, descontados dos vencimentos dos

servidores do Município de União da Vitória;
IV - Juros de capital;
IV - Rendas patrimoniais eventuais;
VI - Taxas sobre custos operacionais;
VII - Emolumentos;
VIII - Transferencias  do Município de União da Vitoria;
IX - Doações e legados.

CAPITULO II 

Da Arrecadação e Recolhimento
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ART. 38º - A arrecadação e o recolhimento de contribuições e
mensalidades devidas ao IMPA serão feitos a Tesouraria da Instituição até o dia
10 imediatamente subsequente ao seu vencimento.

Parágrafo único - Sobre a receita recolhida em atraso pelo
Município, incidirão índices de correção monetária idênticos aos aplicados pelo
mesmo nos seus débitos para consigo.

ART. 39º - Para calculo dos percentuais correspondentes as
contribuições, o IMPA receberá mensalmente, dos órgãos de pessoal do
Município de União da Vitória, cópia das respectivas folhas de pagamento, com
discriminação das diversas vantagens devidas.

Parágrafo único -  Sempre que for alterada a retribuição paga ao
funcionário, por promoção, reclassificação ou outro qualquer mecanismo, os
órgãos de pessoal do Município efetuarão a devida comunicação do IMPA.

TITULO V

DA QUALIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES

CAPITULO I

Da  Inscrição

ART. 40º - O contribuinte está sujeito a inscrição no IMPA, cabendo-lhe a
dos dependentes.

Parágrafo único  - Falecendo o contribuinte sem que tenha efetuado a
inscrição dos dependentes, caberá a estes efetuá-Ia.

ART. 41º - A contribuição do segurado obrigatório será consignada na
respectiva folha de pagamento, sendo devida no percentual de 8% (oito por
cento) sobre a retribuição - base mensal.

Parágrafo Único - O percentual da contribuição poderá ser revisto
anualmente de acordo com a resultado do plano de custeio, elaborado
atuarialmente.
ART. 42º - O segurado que , por qualquer motivo , deixar de receber,
temporariamente, retribuição mensal, será obrigado a recolher, diretamente a o
Instituto, a cada mês sua contribuição.
Parágrafo único - Reincluindo o segurado em folha de pagamento, o setor
encarregado do serviço de controle de pessoal comunicará o fato ao IMPA.
ART. 43º- No caso de acumulação de cargos ou funções, permitida por  lei , o
calculo da contribuição incidira sobre as retribuições bases mensais
correspondentes aos cargos ou funções  exercidos, aplicando-se o disposto
neste artigo aos inativos que venham a exercer cargos ou funções que os
enquadrem na definição do Inciso I do artigo 2º.

ART. 44º - Na hipótese de  exercer o segurado obrigatório, mediante
designação formal, cargo em comissão, ou responder por cargo vago, o calculo
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da contribuição passará a incidir sobre a retribuição -base mensal percebida
enquanto no exercício.

§1º  - O segurado que tenha reduzida sua contribuição -base mensal,
sofrerá  automaticamente a correspondente redução na sua contribuição,
ficando-lhe assegurado, todavia, o direito de manter a contribuição calculada
sobre a retribuição base -mensal anterior caso tenha esta ocorrido por período
superior a 24 (vinte e quatro) meses, mediante requerimento protocolado no
IMPA, dentro de 60 (sessenta) dias contados da data em que sua contribuição
-base mensal foi reduzida.

§ 2º - A contribuição correspondente a importância que exceda a
retribuição -base mensal normal do segurado bem como respectiva diferença
ocorrido na mensalidade serão suportadas integralmente pelo segurado e por ele
recolhidas diretamente ou através de autorização para desconto em folha de
pagamento.„

§ 3º - O recolhimento da contribuição prevista no parágrafo anterior,
decorridos 6 (seis) meses da primeira vencida e  não paga , importará no
cancelamento automático e irrevogável do direito de manter a contribuição
prevista neste artigo.

ART. 45º  - Ao segurado com mais de 5 (cinco) anos de contribuição que
tenha perdido essa qualidade, por motivo que não seja punição funcional, é
facultado manter ou revalidar sua inscrição, desde que o requeira no prazo de  3
( três ) meses, a contar da data em que a qualidade de segurado foi perdida,
sujeitando-se ao pagamento de suas contribuições na forma prevista no artigo
41, bem como a importância correspondente a mensalidade.

ART. 46º - As contribuições facultativas de que trata o artigo 45 serão
reajustadas sempre que houver revalorização da referencia ou padrão do
servidor da categoria igual a do segurado, a época em que perdeu essa
qualidade.

ART. 47º - O não recolhimento das contribuições facultativas, decorrido 6
(seis) meses da primeira contribuição vencida e não paga, importará no
cancelamento.

ART. 48º - Na hipótese de voltar o segurado facultativo a condição de
obrigatório, nos termos do Inciso I do  artigo 2º , ficará automaticamente
cancelada a inscrição facultativa,

sem devolução das importâncias recebidas, cessando para o IMPA toda e
qualquer obrigação  dela decorrente.

ART. 49º -  As contribuições em atraso devidas pelo segurado serão
acrescidas de juros legais e de correção de valor real, e descontadas, com esses
acréscimos, em prestações  mensais  e  consecutivas superiores a 10% (dez por
cento) de sua remuneração.

Parágrafo único - As contribuições devidas até o mês do falecimento do
segurado serão descontadas, com os acréscimos previstos neste artigo, da
pensão mensal atribuída aos beneficiários, em prestações mensais não
superiores a 10% (dez por cento) do valor liquido do beneficio.
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ART. 50º - A Prefeitura Municipal de União da Vitória, e os outros  órgãos
a que estão subordinados os segurados obrigatórios , nos termos do Inciso I do
artigo 2º , participarão anualmente com valores equivalentes a soma das
contribuições dos respectivos segurados obrigatórios, orçada para a ano a titulo
de mensalidades e recolhidas mensalmente ao IMPA.

TITULO VI

DOS BENEFICIOS 

CAPITULO I

Da Assistência em Geral

ART. 51 - O IMPA  concederá e prestará aos seus segurados e
dependentes os seguintes benefícios e serviços:

I  - Quanto aos segurados:
a  - pensão;
b  - assistência para aquisição de bens de consumo;
c  - assistência financeira;
II  -  Quanto aos dependentes:
a  - pensão;
b  - assistência a saúde;
c  - assistência  para aquisição de bens de consumo;
d  - assistência financeira;
e  - auxílio funeral.

CAPÍTULO II

Da Pensão

ART. 52º  - Ocorrido o falecimento do segurado  seus beneficiários terão
direito a pensão mensal, que variará de 60% (sessenta por cento) a 90%
(noventa por cento) da retribuição base - mensal.

ART. 53º - O valor da pensão devida ao conjunto dos beneficiários do
segurado será constituído de “parcela - familiar”, correspondente a 6% (sessenta
por cento) da retribuição -base mensal, acrescida de mais 10% (dez por cento)
da mesma retribuição como quota individual para cada dependente, até o máximo
de 3 (três).

§ 1º - Para efeito de calculo da pensão, considera-se a retribuição -base
mensal percebida na data do óbito do segurado, ressalvadas as hipóteses
que tratam  o §1º do artigo 44 e o artigo 45.
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§ 2º - As vantagens criadas após o falecimento do segurado não serão
incluídas no calculo da pensão mensal.

ART. 54º - Do valor da pensão será descontado o percentual de 5%
(cinco por cento), destinado ao Fundo de Reserva -Pensionista.

ART. 55º - A condição legal do beneficiário é verificada na data do óbito
do segurado.

§ 1º - A incapacidade, a invalidez ou a alteração de condições,
supervenientes a morte do segurado, não darão origem a qualquer direito a
pensão.

§ 2º - A pensão o será devida a partir do dia seguinte ao falecimento,
ressalvado o disposto no § 2º do artigo 58.

§ 3º - A cobertura , para o beneficio da pensão, se dará a partir de zero
hora do dia seguinte ao efetivo exercício do servidor.

§ 4º - No caso de morte do servidor dentro do prazo de carência, de
12(doze) meses, as importâncias recolhidas como contribuição serão devolvidas
a seus beneficiários, acrescidas de correção monetária a titulo de pecúlio.

ART. 56º  - São beneficiários obrigatórios do segurado:
I  - Cônjuge;
II  - Os filhos e as filhas, de qualquer condição, solteiras até 18 e 21 anos

de idade, respectivamente.
III - Os filhos , de qualquer  condição de idade, incapazes ou inválidos;
IV -  Os filhos e as filhas solteiras capazes de qualquer condição, com

idade até 24 (vinte e quatro) anos inclusive se universitários;
V - A companheira solteira, viuva, separada judicialmente ou divorciada,

com que o segurado solteiro, viuvo, separado judicialmente, ou divorciado
mantivesse vida em comum durante, no mínimo, 5 (cinco) anos, inscrita mediante
declaração formal e aceita por justificativa judicial promovida pelo mesmo; o
companheiro solteiro, viuvo, separado judicialmente ou divorciado, inválido, com
quem a segurada solteira, viuva, separada judicialmente ou divorciada
mantivesse vida em comum durante, no mínimo, os 5 (cinco) anos imediatamente
anteriores ao óbito, inscrito por ela mediante declaração formal documentada por
justificativa judicial.

§ 1º - Aos filhos equiparam-se, para todos os efeitos desta lei, os
enteados ou neto representando filho pré -morto, desde que não tenham outra
pensão ou rendimentos.

§ 2º -  A existência de filho havido entre o segurado solteiro, viuvo,
separado judicialmente ou divorciado e a companheira, ou a prova de casamento
sob rito religioso, supre a condição do prazo previsto no Inciso V , desde que a
data do óbito do segurado, persistam a vida em comum e a  dependência
econômica, embora não exclusiva, devidamente comprovadas.

ART. 57º - Inexistindo os beneficiários referidos nos incisos do artigo
anterior, qualificando-se como tais a mãe, o pai inválido ou com idade superior a
70 (setenta) anos, os irmãos inválidos ou menores de 21 (vinte e um) anos,
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desde que dependentes economicamente do segurado, equiparando-se ao pai e 
mãe, para os efeitos deste artigo, o padrasto e a madrasta, substitutivamente.

Parágrafo único - Inexistindo os dependentes mencionados no 'caput'
deste artigo, poderão ser incluídas mediante designação expressa do segurado,
manifestada em vida e desde que não possuam bens suficientes para o sustento
próprio:

a - menor sob sua guarda, por decisão judicial;
b - menor sob sua tutela;
c - o curatelado.
ART. 58º - Não terá direito a pensão o cônjuge que, ao tempo do

falecimento do segurado, estiver dele divorciado, separado judicialmente sem
direito a alimentos, ou houver abandonado o lar há mais de 6 (seis) meses,
devendo, nesta hipótese, a exclusão do beneficiário ser promovida judicialmente
pelos interessados.

§ 1º - Não perderá, porém, o cônjuge sobrevivente, o direito a pensão.
a) - se, na separação judicial, tiver sido declarado inocente;
b) - se, em virtude de divorcio ou de  separação consensual, prestar-lhe o

segurado pensão alimentícia;
§ 2º - O cônjuge ausente, mesmo não excluído o expressamente pelo

interessado, na forma deste artigo, somente terá direito a pensão  a partir de data
de habilitação e comprovação de efetiva dependência econômica em relação  ao
segurado.

§ 3º - Para os efeitos deste artigo, caduca em 6 (seis) meses, contados
da  morte do segurado, o direito de pleitearem os interessados a exclusão  do
cônjuge sobrevivente, por abandono do lar.

ART. 59º - A invalidez, para os efeitos desta lei, será atestada em laudo
médico emitido pelo órgão oficial da Prefeitura Municipal de União de Vitoria.

§ 3º  - O IMPA poderá exigir os beneficiários:
a) - periodicamente, a comprovação do estado civil;
b) - quando entender conveniente, exames médicos com o fim de

comprovar a permanência da invalidez.
§ 2º  - Não sendo  cumprida qualquer dessas exigências, em prazo

estipulado pelo IMPA, será suspenso o pagamento do beneficio.
ART. 60º - A pensão devida a beneficiário incapaz  para os atos da vida

civil, em virtude de doença mental, devidamente comprovada por laudo médico
emitido pelo órgão médico -pericial da Prefeitura Municipal de União da Vitória
será paga, a  titulo precário, durante 3 (três) meses consecutivos, mediante termo
de compromisso lavrado no ato de recebimento, assinado pelo cônjuge
sobrevivente, devendo os pagamentos subsequentes ser efetuado somente ao
curador ou pessoa designada especificamente, através de alvará judicial.

ART. 61º -  Nenhum beneficiário poderá  receber mais de uma pensão
municipal, salvo os filhos de ambos os genitores segurados, ou em caso de
acumulo de cargos ou funções permitido por lei.
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Parágrafo Único - O beneficiário que já recebe outra pensão municipal
deverá optar por uma delas.

ART.62º - Por morte do segurado, a pensão será deferida aos
beneficiários discriminados no artigo 53 da seguinte forma:

I -  Cônjuge e filhos: metade ao cônjuge e a outra metade aos filhos, em
partes iguais;

II - Só filhos: a totalidade em partes iguais;
III - Só companheira: a totalidade ;
IV - Só o cônjuge: a totalidade;
V- Companheira  e filhos: metade a companheira e a outra metade aos

filhos, em partes iguais;
VI - Esposa beneficiaria de alimentos e companheira: ambas em partes,

iguais;
VII - Esposa beneficiaria de alimentos, companheira e filhos: metade a

esposa e a companheira, em partes iguais, e a outra metade aos filhos, também
em partes iguais;

VIII - Só pais: a ambos, em partes iguais; no caso de existir apenas um
deles, a totalidade;

IX - Pais e irmãos: metade para os pais; o restante aos irmãos, em partes
iguais ;

X - Só irmãos: a totalidade em partes iguais;
ART. 63º - A falta de cumprimento de exigência por qualquer dos

requerentes não prejudicará o processamento dos pedidos dos demais
habilitados e beneficiários.

ART. 64º - Concedida a pensão, qualquer impugnação ou habilitação
posterior que implique na exclusão ou inclusão dos beneficiários, somente
produzirá efeito a partir da respectivo protocolamento no IMPA, ou de ciência da
Autarquia da decisão judicial transitada em julgado.

ART. 65º  - Por morte do segurado , que será declarada  pela autoridade
judiciaria competente, será concedida, depois de 6(Seis) meses da audiência,
uma pensão provisória na forma estabelecida nesta lei para a pensão normal.

§ 1º - Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência
de acidente, desastre ou catástrofe,  seus  beneficiários farão jus a pensão
provisória, independentemente da declaração e do prazo previstos neste artigo.

§ 2º - Verificando o reaparecimento do segurado, o pagamento da
pensão será imediatamente, ficando desobrigados os beneficiários da reposição
das quantias já   recebidas.

ART. 66º - Extingue-se o direito do beneficiário a pensão:
I  - Pelo falecimento,
II  - Pelo casamento dos dependentes menores;
III - Pela cessação da incapacidade ou invalides;
 IV - Pela opção nos termos do parágrafo único do artigo 61º;
V - Em geral, pela cessação das condições inerentes a qualidade de

beneficiário.
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ART. 67º - Quando houver exclusão dos beneficiários, o valor da pensão
será recalculado, obedecidos os limites e critérios previstos no artigo 53 e
redistribuído nos termos do artigo 62º.

Parágrafo único - Com a exclusão do ultimo beneficiário, extingue-se a
pensão. .

ART.68º - As pensões serão reajustadas nos seguintes casos:
I - Quando ocorrer aumento geral da retribuição dos servidores públicos

municipais.
II  - Quando ocorrer alteração do valor das vantagens percebidas pelo

segurado a data do óbito;
III  - Por ocasião de solução de recurso administrativo ou jurídico que

determine vantagens, com vigências a data de óbito do servidor.
Parágrafo único - O reajuste operar-se-á a partir da vigência no novo

valor, vedada a inclusão de quaisquer vantagens criadas posteriormente a data
do óbito do segurado.

ART. 69º - As pensões são irrenunciáveis, sendo nulas de pleno direito a
alienação, a cessão a qualquer titulo, ou a constituição de ônus sobre elas,
defesa a outorga de poderes irrevogáveis, ou em própria, para seu recebimento.

§ 1º - A importância referente a pensão, recebida a mais a qualquer titulo
, será deduzida de cada quota respectiva, em parcelas mensais sucessivas, não
superiores 10% (dez por cento) do valor liquido da quota.

§ 2º - Em caso de recebimento indevido, por dolo ou má fé devidamente
comprovado, o débito será acrescido de juros legais ao mês e a correção
monetária, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

ART. 70º - O direito a pensão não está sujeito a prescrição ou
decadência, decadência, sendo o pagamento da pensão devido a partir do dia
seguinte a data do óbito do segurado, se o pedido for protocolado até 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias do falecimento.

Parágrafo único - Ultrapassando esse prazo, a pensão ao começará  a
ser paga a partir dos  12 (doze) meses anteriores ao do pedido.

CAPITULO III

Da Assistência a saúde

ART. 71º - A assistência a saúde, fornecida aos segurados e
beneficiários do IMPA, compreenderá:

I - Assistência ambulatorial, domiciliar e hospitalar, na medida da
disponibilidade de recursos humanos, materiais e  financeiros do órgão;

II - Auxilio financeiro para cobertura de despesas autorizadas pelo IMPA;
III - Financiamento, através dos órgãos próprios do IMPA, de despesas

autorizadas  e não cobertas pelos incisos anteriores
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ART. 72º - Para atendimento do disposto no artigo anterior, o IMPA
poderá contratar ou conveniar, dentro de suas possibilidades serviços ou
profissionais julgados convenientes.

§ 1º - A extensão  dos serviços, bem como da cobertura das despesas
deles decorrentes, será definida por ato da Presidência do IMPA , em que se
considerem basicamente, os diversos tipos de atendimento e os recursos do
Órgão.

§ 2º - O estabelecimento de convênios e contratos serão baseados em
normas e tabelas de  remuneração estabelecidas ou adotadas pelo IMPA.

CAPITULO I V

Da Assistência para Aquisição de Bens de Consumo

ART. 73º - O IMPA proporcionará aos seus segurados e beneficiários, na
medida das possibilidades financeiras da Instituição, uma assistência para
aquisição de bens de consumo, a preço de custo, acrescido de quota
correspondente as despesas administrativas e margem de segurança que a isto
forem vinculados, mediante desconto em folha de pagamento a vista.

Parágrafo único - As normas para concessão da assistência para
aquisição de bens de . consumo serão estabelecidas por ato da Presidência.

CAPITULO V

Da Assistência Financeira

ART. 74º - O IMPA, através de seu departamento de Previdência e 
Assistência, concederá aos seus segurados e beneficiários  empréstimos da
seguinte e natureza:

I  - Empréstimos para atendimento a saúde;
II -  Empréstimos simples;
III  - Empréstimos rápidos;
IV -  Empréstimos para fins habitacionais.
ART. 75º - Os empréstimos para atendimento a saúde, referentes ao

financiamento das despesas previstas no Inciso do art. 71º, independerão de
carência prévia, e sobre eles incidirão  juros legais ao mês e a  taxa mensal de
mercado, devendo ser amortizados no prazo máximo de 12 meses, mediante
desconto em folha de pagamento, ou recolhimento direto a instituição.

§ 1º - Em casos excepcionais, que contra-indiquem a limitação do  prazo
previsto no “caput" deste artigo, poderá a Presidência prorroga-lo até 24(vinte e
quatro) meses, ouvindo, se julgar necessário, os Departamentos Administrativo e
Financeiro e de Previdência e Assistência.



 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

17

§ 2º - Neste caso, será feita a correção monetária do débito existente ao
final do prazo original de liquidação, para cálculos das amortizações da
prorrogação.

ART. 76º - Os empréstimos simples serão concedidos segundo as
disponibilidades do IMPA, após a carência de 24 (vinte e quatro) meses de
contribuição, até o teto máximo equivalente ao valor adotado para o calculo da
contribuição do servidor, e amortizados mensalmente com juros legais e taxa de
mercado até o prazo máximo de 12 (doze) meses mediante desconto em Folha
de Pagamento.

Parágrafo único - As normas para a concessão do empréstimo simples
serão estabelecidas por Ato da Presidência.

ART. 77º - Os Empréstimos rápidos serão concedidos conforme as
disponibilidades do IMPA, após a carência de 24 ( vinte e quatro) meses de
contribuição, até o teto equivalente de até o dobro do vencimento básico do
servidor, para amortização no prazo máximo de 04 (quatro) meses, acrescido o
capital de juros legais de mercado, calculados mensalmente.

§ 1º - No caso de pensionistas , o empréstimo rápido terá seu capital
limitado a 50% (cinqüenta por cento) da parcela familiar da pensão.

§ 2º - Ato da Presidência do IMPA regulamentará as normas de
concessão dos empréstimos rápidos.

ART. 78º - Os empréstimos para fins habitacionais serão concedidos,
conforme as disponibilidades do IMPA, exclusivamente para construção,
aquisição ou reforma de imóvel destinado a moradia própria do contribuinte.

Parágrafo único - As normas, condições e limites dos emprestamos para
fins habitacionais serão fixados por Ato da Presidência.

ART.79º  - Os valores referentes a amortização dos débitos dos
contribuintes para  o Instituto serão obrigatoriamente averbados, para desconto
em  folha órgãos de pessoal da Administração Direta do Município de União da 
Vitória.

CAPITULO VI

Do Auxilio -Funeral

ART. 80º - O auxilio -funeral será concedido por morte de pensionista do
dependente enquadrado no art. 56 desta lei.

Parágrafo Único - O auxilio -funeral será objeto de regulamentação pela
Presidência do IMPA, estabelecendo-se seu valor, condições, época da
concessão e obrigações dos beneficiados.

ART. 81º - O pagamento do auxilio -funeral será efetuado ao executor do
sepultamento mediante apresentação dos comprovantes de pagamento dos
serviços funerários.

TITULO  VII
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DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

ART. 33º - Os benefícios concedidos nos termos desta lei, assim como os
reajustes posteriores, serão garantidos pelo Fundo de Previdência, adotando-se
o regime financeiro atuarial de Repartição de Capital de Cobertura.

§ 1º - Para cada beneficiário iniciado, o capital  de cobertura e a
quantia a vista capaz e suficiente , por si só, de prover os recursos financeiros
até a extinção  do beneficio individual.

§ 2º - O conjunto de capitais de cobertura, dos beneficiários em gozo de
benefícios será representado pelo Fundo de Providência.

ART. 84º - A qualquer momento, a contrapartida contábil do Fundo de
Previdência será  o patrimônio do IMPA, devendo representar-se a diferença
credora ou devedora pela conta de "Déficit Técnico" ou "Superávit Técnico",
respectivamente, a ser apurado atuarialmente , no fim de cada ano.

ART. 85º - A Prefeitura Municipal de União da Vitória, e a Câmara
Municipal de União da Vitória, promoverão, periodicamente, a composição do
Fundo de Previdência através de dotação anual, a fim de que não seja
prejudicada a concessão de beneficio.

ART. 86º - A aplicação financeira do Fundo de Previdência deverá
obedecer aos critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal de União da
Vitória.

ART. 87º - Em hipótese alguma os benefícios , concedidos ou a
conceder, sofrerão redução em decorrência de “déficit técnico" apurado.

TITULO VIII

Do Fundo de Reserva -Pensionistas

ART. 88º  - O Fundo de Reserva -Pensionistas, de que trata o artigo 54º
desta lei, destinar-se-á exclusivamente ao atendimento dos beneficiários com
pensão atribuída segundo artigo 62.

Parágrafo único - A aplicação dos recursos do Fundo sera definida
atraves do Ato da Presidência do IMPA.

TITULO IX

DA DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES

ART. 89º - Todos os segurados são obrigados a prestar ao IMPA
declaração de dependentes, da qual constem nome, idade, estado civil e
profissão  do cônjuge, descendentes e outros que possam ser instituídos como
beneficiários, na forma desta lei.
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Parágrafo único - A declaração será, obrigatoriamente, atualizada sempre
que houver qualquer modificação a ser feita na apresentada anteriormente.

ART. 90º - O IMPA  poderá  exigir do segurado quaisquer outros
elementos e documentos julgados necessários a perfeita comprovação dos dados
oferecidos por este.

ART. 91º - É vedada a concessão de qualquer empréstimo ou
financiamento a segurada que não estiver com sua declaração de dependentes
atualizada.

TITULO X

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

ART. 92º - O Orçamento do Instituto de Previdência  e Assistência dos
Servidores do Município de União Vitória - IMPA, integrará o orçamento do
Município em obediência aos princípios da unidade  e universalidade ,
observando-se na sua elaboração e execução  os padrões e normas aplicáveis
ao Município.

ART. 93º-  O Plano de Contas do Instituo será aprovado pelo Conselho
de Administração.

ART. 94º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária
autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência ou omissões
orçamentárias serão utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais
autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

TITULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ART. 95º  -  Nenhum beneficio previsto nesta lei poderá ser superior ao
subsidio do Prefeito Municipal.

ART. 96º - A gratificação natalina dos aposentados  e pensionistas terá
por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

ART. 97º - As aposentadorias concedidas com base na contagem
recíproca por tempo de serviço deverá evidenciar o tempo de serviço prestado a
atividade privada para que se efetive a compensação financeira prevista no artigo
202º, § 2º da Constituição  Federal.

ART. 98º - O servidor ocupante de cargo em comissão será aposentado
nos termos desta lei, se inválido em virtude de acidente em serviço,
estendendo-se o beneficio da pensão aos seus dependentes, se do acidente
resultar sua morte.

ART. 99º - No ato da posse o servidor apresentará relação de seus
dependentes.
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ART. 100º - As aposentadorias e pensões concedidas antes da vigência
desta Lei deverão ser custeadas com recursos financeiros da Prefeitura
Municipal .

ART.101º - O diploma legal que disciplina os direitos e deveres dos
servidores municipais a disposição do IMPA e o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de União da Vitória.

ART. 102º - Ficam instituídas as taxas de administração e de expediente,
como parte da receita do IMPA, destinadas a retribuir despesas realizadas com
os serviços respectivos.

ART. 103º - As taxas a que alude o presente artigo  serão fixadas,
anualmente, por Ato da  Presidência do Instituto, mediante expediente e
exposição de motivos de Departamento a que estiverem afetas.

ART.104º  -  As consignações devidas ao IMPA, averbadas pela
Prefeitura de União da Vitória, ficam garantidas pelo Erário Publico, em caso de
falecimento, afastamento sem percepção de vencimentos e vantagens, demissão 
ou abandono  de cargo de seus servidores.

ART.105º - O IMPA não responde por pagamento indevido resultante  de
erro ou omissão nas declarações dos segurados ou dos beneficiários.

ART.106º - O recolhimento de contribuições indevidas não produz direito
aos benefícios  de que trata esta lei, devendo ser elas restituídas, se juros e
correção monetária.

ART. 107º - Além dos benefícios previstos nesta lei, o IMPA poderá
instituir outros desde que provida a respectiva fonte de custeio total.

ART. 108º - Fica o IMPA, a critério de sua Administração, autorizado a
estabelecer convênios com pessoas jurídicas de Direito Público e Associações de
classe devidamente reconhecidas, para consecução de suas finalidades ou
prestação dos benefícios de que trata o título VI desta lei.

ART. 109º - Nos convênios a serem firmados pelo IMPA, a taxa de
contribuição não poderá exceder aquelas previstas nos artigos e demais
disposições desta lei.

ART. 110º - Na data correspondente ao término do mandato dos
Conselheiros eleitos pela primeira vez, serão empossados os novos membros do
Conselho, escolhidos conforme o disposto no artigo 17  desta lei.

Parágrafo único - Para permitir a renovação prevista nesta lei, o Primeiro
Conselho escolhido sob suas normas , determinará mediante sorteio, quais os
Conselheiros que terão mandato de 2 (dois) anos, e  aqueles cujo mandato será
de 1 (um) ano.

ART. 111º - O Quadro de Pessoal a que se refere o artigo 34 desta Lei
fica fixado nos seguintes quantitativos: 

CLASSE      GRUPO I - Universitário                            Número
Médico 01
Procurador 01
Assistente Social  01   
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                   GRUPO II - Burocrata
Tesoureiro  01
Contabilista 01
Assistente de Administração  02
Auxiliar Administrativo  02

                   GRUPO III - Serviços Gerais
Telefonista 01
Auxiliar de Serviços Gerais  02

ART. 112º -  No prazo  de 60(sessenta) dias, após a publicação desta
Lei, o Presidente do IMPA submeterá a apreciação do Chefe do Executivo
Municipal o seu regulamento.

ART. 113º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.

União da Vitória, 05 de março de 1992.  


