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Lei Nº 1930/1992

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI N° 1826/92, QUE DISPÕE
SOBRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
UNIÃO DA VITÓRIA, CRIA AUTARQUIA, ESTA
BELECE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS E
SERVIÇOS, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: (revogada
pela Lei 2066 de 07/02/1994)

(revogada pela Lei 2066 de 07/02/1994)

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS

Art. 1º - O INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
DE UNIÃO DA VITÓRIA - IMAS, entidade autárquica, personalidade jurídica
própria e com sede e foro na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, tem
por fim assegurar seus beneficiários o regime de Assistência previsto nesta Lei.

TÍTULO II 

CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS

Art. 2º - Tem por objetivo primordial realizar o seguro social dos
Servidores do Município de União da Vitória praticando operações de Assistência
prevista nesta Lei e ainda, na forma determinada em Legislação específica,
assegurar aos seus beneficiários os meios indispensáveis a sua manutenção, por
morte daqueles de quem dependiam economicamente, bem como prestação de
serviços que visem a proteção da saúde e concorram para o bem estar dos
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servidores e seus dependentes, em complementação aos direitos e vantagens
assegurados pelos estatutos dos servidores.

Parágrafo único - O IMAS poderá realizar operações previstas nesta Lei,
mediante celebrações de convênios e contratos com pessoas físicas ou jurídicas
de direito privado ou de direito Público.

 
TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO III

Art. 3º - O IMAS será dirigido por uma presidência.

Art. 4º - A administração do IMAS, observada  sua competência definida
nesta Lei, será fiscalizada por um conselho de Administração.

Art. 5º - Para o cumprimento de suas finalidades, administração do IMAS
contará, ainda com um corpo diretivo.

Art. 6º - Para a execução de seus serviços, contar o IMAS com quadro de
servidores efetivos.

Art. 7º - O Provimento dos cargos e das funções gratificadas será por
decreto do Executivo, mediante indicação expressa do Presidente do IMAS,
exceto o deste.

Art. 8º - Os cargos em comissão e as funções gratificadas do IMAS terão
retribuição idêntica aos da Prefeitura Municipal.

Art. 9º - Os servidores designados para o exercício de funções de direção
e chefias dos diversos setores do IMAS receberão as gratificações respectivas
pelos cofres da Prefeitura Municipal de União da Vitória, com as garantias
previstas no Estatuto do Servidores Públicos e dos Estatuto do Magistério
Municipal e demais legislações de pessoal da Prefeitura Municipal.

Art. 10 - Os quantitativos referente ao Quadro pessoal do IMAS, serão
revistos conforme determinar a sua estrutura.

Art. 11 - O Quadro de Pessoal do IMAS será custeado pelo Município de
União da Vitória, quer sob forma de servidores, quer através de transferência dos
recursos necessários correspondentes aos respectivos cargos e tabelas,
acrescidos da parcela relativa as obrigações sociais.
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Parágrafo único - Os servidores colocados a disposição do IMAS
conservarão todos os direitos, vantagens e garantias, conforme o Artigo 9° desta
Lei.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 12 - As funções essenciais do IMAS são exercidas através:

I - Da Presidência
II - Da Direção
III - Do Conselho de Administração

SEÇÃO I

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 13 - O Conselho de Administração tem por finalidade apreciar os
assuntos e programas gerais de operações pertinentes aos objetivos da
Autarquia, que lhe foram propostas pela Direção, bem como deliberar sobre:

I  - a organização do quadro de pessoal do IMAS criação e extinção de
cargos e funções, fixação dos respectivos estipêndios, respeitadas as normas
legais vigentes e mediante proposta do Presidente.

II  - a proposta orçamentária anual do IMAS e suas alterações de
dotações e abertura de créditos adicionais.

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 IMAS, durante a apresentação do relatório
anual da administração do Instituto;

VI - solicitar ao presidente do Instituto, as informações que julgar
necessária ao bom desempenho de suas atribuições e notificá-lo para correção
de irregularidades verificadas, apresentando ao Chefe do Executivo Municipal,
quando desatendido;
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VII - emitir parecer prévio sobre todas as tran-sações a serem
desenvolvidas pelo Instituto, que envolvam o seu patrimônio ou os seus bens;

VIII - elaborar e votar o seu regimento interno;

IX - rever suas próprias decisões;

Parágrafo único - Fica vedado ao Conselho de Administração em suas
deliberações, introduzir emendas às propostas da Direção, que impliquem em
aumento e despesas.

Art. 14 - O Conselho de Administração  compõe- se de 07 (sete) membros
assim distribuídos:

I - Os (cinco) representantes do funcionalismo Municipal efetivos,
indicados em listas plurinominais pelos Sindicatos de classes, Associação dos
Funcionários Públicos e Legislativo.

II - 02 (dois) funcionário efetivos, indicados pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo Primeiro - A cada Conselheiro corresponderá um suplente, que
terá os mesmos deveres e direitos do titular quando em exercício do mandato.

Parágrafo Segundo - Só poderão ser eleitos ou nomeados os
funcionários efetivos e estáveis no serviço Público Municipal.

Parágrafo Terceiro - Os representantes conforme artigo anterior incisos,
serão nomeados pelo Prefeito Municipal

Parágrafo Quarto - O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos,
permitida a recondução por igual  período.

Parágrafo Quinto - Ocorrendo vaga no Conselho de Administração,
assumirá o respectivo suplente, o qual completará o mandato do substituto.

Art. 15 - O Conselho de Administração, como conceitua o artigo 14 e
incisos, elegerá dentre seus membros o Presidente e o Vice-Presidente, com
mandato correspondente ao do Conselho, permitida uma vez a reeleição.

Art. 16 - No caso de empedimento do Presidente do Conselho e
Administração, assumirá o Vice-Presidente, na ausência deste, ocupará o cargo,
o Conselheiro mais idoso.
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Parágrafo único - Após assumirem suplente ou suplentes, será realizada
nova eleição, conforme artigo 14 e incisos I e II.

Art. 17 - 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 que 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. 18 - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por semana e
extraordinariamente mediante convocação de seu Presidente ou por solicitação
de pelo menos três de seus membros.

Art. 19 - A Presidência do Instituto fornecerá ao Conselho de
Administração, mediante requisição de seu Presidente, todo material e recursos
humanos necessários à constituição de sua secretaria.

Art. 20 - Importará na perda de 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 de mandato;

Parágrafo Primeiro - No caso do Inciso I, a perda de mandato será
declarada pelo Chefe do Executivo Municipal mediante comunicação do
Presidente do Conselho de Administração, devendo, desde logo, ser convocado
o suplente.

Parágrafo Segundo - No caso do Inciso II, a per-da do mandato também
será declarada pelo Prefeito Municipal, após inquérito administrativo, promovido
pelo Conselho de Ad-ministração -ofício, por denúncia fundamentada da
Presidência do IMAS ou de qualquer membro do Conselho.

Parágrafo Terceiro - O membro do  Conselho de Administração que
perder o mandato na forma prevista no Inciso II nunca mais poderá exercê-lo.

SEÇÃO II

DA DIREÇÃO
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Art. 21 - A Direção do IMAS, caberá ao Presidente, que será assistido por
dois diretores, nomeados pelo Prefeito Municipal e mediante indicação da
Presidência.

Parágrafo Primeiro - A função de Presidente será a nível de secretário
Municipal e de livre nomeação do Prefeito.

Parágrafo Segundo - Um dos diretores será nomeado pelo Prefeito
Municipal, dentre os integrantes da lista plurinominal, encaminhada pelo
Conselho de Administração e o outro que deverá ser portador de conhecimentos
de Previdência Social, mediante indicação do Presidente do IMAS, podendo este
ser estranho ao Quadro de Funcionários.

SUB-SEÇÃO ÚNICA

Art. 22 - Compete aos Diretores:

I - Assessorar a Presidência do Instituto nos assuntos relativos a:

a) administração e finanças;         
b) ação providenciaria;                
c) área de saúde.

Parágrafo único - As alíneas a, b, c, do Artigo anterior, obedecerão
critérios o regimento interno do Instituto.

Art. 23 - Compete aos Diretores, representar o Presidente em seus
empedimentos.

SEÇÃO  III

COMPETE AO PRESIDENTE:

Art. 24 - Ao Presidente compete a representação judicial e extra judicial
do IMAS, a administração geral da Autarquia, incumbindo-lhe especialmente:

I     - elaborar a proposta orçamentária e suas alterações;
II    - autorizar os pagamentos em geral;
III   - julgar as concorrências públicas;
IV - expedir as resoluções, portarias e ordens de serviço, necessários ao

cumprimento do IMAS;
V  - representar o Instituto em atos e transações, mantidas as disposições

da presente Lei e sob o respectivo regulamento; 
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VI  - elaborar e submeter a apreciação do Conselho de Administração a
proposta orçamentária anual, bem como as respectivas 
alterações;

VII - elaborar e apresentar ao Conselho de Ad-ministração, em reunião
especificamente con-vocada para este fim, na primeira semana do
mês de dezembro, o plano de alteração para o exercício referente;

VIII - despachar exclusivamente os processos que tramitarem pelo
Instituto e que ao mesmo digerem respeito, podendo delegar,
expressa e especificamente aos Departamentos, despachos que
não se refiram de movimentação de numerário, alienação de
patrimônio;

IX - solicitar ao Conselho de Administração, autorização prévia em todas
as  transações a serem desenvolvidas pelo  Instituto, que
envolvam o seu patrimônio ou seus bens, exceto aquelas previstas
pelo orçamento;

X    - elaborar e submeter a apreciação do Con-selho de Administração,
para análise, balancetes mensais, balanços de relatórios anuais, e
encaminhar anualmente à Câmara de Vereadores todos esses
documentos;

XI  -  recorrer as decisões do Conselho de Administração;
XII -  rever as próprias decisões.

Art. 25 - O Presidente será substituído em seus empedimentos por um
dos diretores, na forma estabelecida em regulamento interno.

Art. 26 - O regulamento indicará as resoluções que dependem de
aprovação do Chefe do Executivo.

Art. 27 - O IMAS manterá órgãos técnicos e administrativos necessários à
consecução de seus fins, conforme artigos.

Art. 28 - O Presidente do IMAS se convidado, poderá assistir as reuniões
do Conselho de Administração e tomar parte dos debates, sem direito a voto.

SEÇÃO  IV

DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO IMAS

Art. 29 - O quadro de pessoal a que se refere os artigos anteriores desta
Lei, fica fixado nos seguintes quantitativos:

GRUPO I - Universitários

Presidente  01
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Diretor  02

GRUPO II - Burocrata

Contabilista  01
Assist. de Administração  01
Auxiliar Administrativo  01

GRUPO III  - Serviços Gerais

Servente  0 1 

Art. 30 - Os cargos de diretores serão exercidos por servidores de
graduação universitária, nomeados pelo Prefeito mediante proposta da
Presidência do IMAS.

CAPITULO V
DO CUSTEIO
SEÇÃO I
DAS FONTES DE RECEITA

Art. 31 - O custeio do IMAS, será atendido pelas contribuições:

a) dos associados em geral, na porcentagem de 4% (quatro por cento),
sobre a sua remuneração, bem como contribuições suplementares,
complementares ou extraordinárias que vierem a ser instituídas;

b) ao órgão empregador na porcentagem  de  4% (quatro por cento),
devida pelos associados por ele remuneradas;

c) dos pensionistas, a partir de 1992, em geral na porcentagem de 5%
(cinco por cento)  sobre a sua pensão;

d) rendas resultantes das aplicações das reser-vas;

e) reversão de qualquer importância em  virtude de prescrição;

f) rendas resultantes de correção monetária;

g) multas e moras de pagamento de quantias  de- vidas ao IMAS;

h) emolumentos, taxas, contribuições, porcen-tagens, e outras
importâncias devidas em decorrência de presta-ções de serviços;
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i) faltas e atrasos ao serviço, descontadas dos vencimentos dos
servidores;

j) outras receitas eventuais;

Parágrafo único - Integram aos salários, para feito de contribuições,
todas as importâncias recebidas a qualquer título pelo associado.

Art. 32 - Constituem fontes de receita do IMAS, além das mencionadas no
artigo anterior, o rendimento respectivo do Capital, as doações e as suas
extraordinárias ou eventuais.

SEÇÃO  II

DA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO

Art. 33 - A Arrecadação das contribuições e de qualquer importância
devidas ao IMAS, será realizada de acordo com o seguinte:

Parágrafo I - Ao órgão empregador, caberá obrigatoriamente, arrecadar
as contribuições e importâncias  devi-das ao IMPA;

Parágrafo II - O órgão empregador deverá reali-zar o repasse devido ao
IMAS, até o 10º (décimo) dia após efetuar pagamento de seus funcionários;

Art. 34 - O órgão empregador fica sujeito a enviar mensalmente cópias
das folhas de pagamento de seus servidores, com indicações das contribuições
recolhidas por débito ao IMAS.

Parágrafo único - A apresentação do mencionado neste artigo, deverá
ser efetuada até o 10º (décimo) dia após recebimento do pagamento de cada
mês.

SUB-SEÇÃO ÚNICA

DAS PENALIDADES

Art. 35 - A falta de comprovação mencionada no artigo 34 e Parágrafo
único, sujeitará o órgão empregador a multa de 05 (cinco) salários mínimos
regionais, renováveis mensalmente, até a satisfação da exigência.

Art. 36 - A falta do recolhimento da arrecadação mencionada no artigo
"33" e Incisos, dentro do prazo previsto, sujeitará o órgão empregador à multa de
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10 salários mínimos regionais e mais juros de 12% (doze por cento) ao ano a
atualização monetária.

SEÇÃO III 

DO FUNDO DE RESERVA - PENSIONISTA

Art. 37 - SUPRIMIDO

TÍTULO  IV

CAPÍTULO VI

DOS ASSOCIADOS - DOS DEPENDENTES 

SEÇÃO I 

DOS ASSOCIADOS

Art. 38 - São segurados obrigatórios, todos os servidores ativos da
Câmara Municipal, e da Administração Direta e Indireta do Município, regidos
pelos Estatutos dos Servidores Públicos Municipais e do Quadro Próprio do
Magistério, qualquer que seja a forma de investidura.

Parágrafo Primeiro - O ingresso em função pública, de acordo com o
artigo "38", determina a filiação obrigatória ao Instituto de Previdência e
Assistência Municipal.

Parágrafo Segundo - Os funcionários já aposentados até outubro de
1991, aos prestadores de serviços por tempo determinado, não são segurados.

Parágrafo Terceiro - Os funcionários aposentados após outubro de 1991,
conservarão a condição de segurado, obri-gatório desde que contribua
regularmente na forma do artigo e Incisos

Art. 39 - São considerados segurados facultativos os ocupantes do cargo
em comissão, desde que requeira a filiação dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da data da designação.

Parágrafo único - Os detentores de cargos em comissão que se filiarem
ao IMAS, após 45 anos de idade, não terão direito à pensão, sendo-lhes porém,
garantidas todas as demais prestações determinadas por esta Lei.
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Art. 40 - Perde a qualidade de segurado aqueles que deixarem de
contribuir por tempo superior a 60 (sessenta) dias ou definitivamente.

Parágrafo único - A perda da qualidade de segurado importa na
caducidade dos direitos.

Art. 41 - Durante o prazo de que trata o artigo o associado terá o direito
aos serviços gratuitos de atendimento à saúde.

Art. 42 - A perda de qualidade de associado não implica na transferência
ou devolução das contribuições havidas.

SEÇÃO II

DOS DEPENDENTES

Art. 43 - Consideram-se dependentes dos associados, para efeitos desta
Lei:

I - A esposa ou companheira, mantidos a mais de' OS (cinco) anos, os
filhos de qualquer condição, quando inválidos ou menores de 18 anos, as filhas
solteiras de qualquer condição quando inválidas ou menores de danos de idade.

II - O filho ou a filha estudantes, até 24 anos de idade, que,
comprovadamente, não tenham outros rendimentos desde que comprovada a
dependência exclusiva do associado.

III - O cônjuge varão, companheiro que conviva maritalmente a mais de
OS (cinco) anos, ascendentes que vivam sobre dependência econômica do
assegurado, comprovada esta condição e que não  recebam benefícios de
outro Instituto de Previdência.
 

Parágrafo único - A comprovação de que trata o Inciso III, deverá ser feita
através de uma comissão  de sindi-cância, designada pelo Conselho
Administrativo.

Art. 44 - Não sendo o associado civilmente casado, será considerado
como designa a pessoa com quem tenha casado segundo rito religioso.

Art. 45 - A existência de dependentes enumerados no Inciso I do Artigo
43 e das pessoas a eles equiparadas,  ex-clui do direito à prestação de todos os
incisos subsequentes.
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Art. 46 - São considerados filhos para o estabelecido no item I do Artigo
43:

I - os ilegítimos
II - os legitimados
III - os ilegítimos de qualquer condição
IV - os adotivos
V - os enteados
VI - os menores, que, por determinação judicial, se encontrarem sob a

guarda do associado.
VII - os menores que se encontrarem sob  tutela do associado e não

possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação.

Parágrafo único - Os mencionados nos itens V, VI e VII deste artigo, só
serão inscritos mediante solicitação e comprovação fornecida por escrito do
associado.

SEÇÃO III

DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS ABRANGIDAS

Art. 47 - A inscrição do segurado é obrigatória e se processará da
seguinte forma:

I - A inscrição dos dependentes incube ao próprio segurado e será feita,
sempre que possível, no ato da inscrição sua.

II - Ocorrendo a morte do assegurado, sem que este tenha feito a
inscrição dos dependentes, a estes será lícito promovê-la.

III - O Instituto fornecerá, ao assegurado e de pendentes, documentos
que provem sua inscrição, o qual será obrigatoriamente apresentado para a
percepção  dos  benefícios previstos.

Art. 48 - A inscrição indevida será considerada insubsistente.
 
Art. 49 - As formalidades da inscrição dos assegurados e dependentes

serão estabelecidas no regulamento desta Lei, conforme o disposto neste artigo.

SUB-SEÇÃO ÚNICA

AS FORMALIDADES

Art. 50 - Considera-se inscrição para efeitos do disposto neste artigo:
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a) para o associado a qualificação pessoal, perante o IMAS, comprovado
por documento hábil;

b) para os dependentes a respectiva declaração por parte do associado,
sujeita à comprovação da qualificação pessoal de cada um, por documento
hábil;

SUB-SEÇÃO ÚNICA

DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO

Art. 51 - O cancelamento do cônjuge só será admitido em face de
sentença judicial que haja reconhecido a situação ou mediante certidão de
desquite em que não hajam sido assegurados alimentos, certidão de anulação de
casamento ou pro-va de óbito.

TÍTULO V

CAPITULO VII

DOS BENEFÍCIOS

Art. 52 - As prestações asseguradas pela Pre-vidência e Assistência
do pessoal, consistem em benefícios e serviços a saber:

I  - quanto aos beneficiários em geral:
a) assistência médica em geral
 
SEÇÃO I
 
QUANTO AOS ASSEGURADOS

SUB-SEÇÃO I

ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Art. 53 -  A assistência médica proporcionará atendimento clínico,
cirúrgico, aos beneficiários em ambulatório hospital, sanatório ou domicílio, com a
amplitude que os recursos financeiros permitirem e na conformidade de que
estabelecerem esta Lei e seu regulamento.

Parágrafo Primeiro - A assistência a que se refere este artigo, será
prestado a partir da data da inscrição do associado e dos seus dependentes.

Art. 54 - O IMAS organizará os serviços de assistência médica, que será
feita de modo a assegurar a liberdade de escolha do médico, por parte dos
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beneficiários, dentre aqueles que forem credenciados, segundo o critério da
seleção profissional estabelecido pelo regulamento desta lei.

Parágrafo único - O mesmo sistema será observado, quando possível, em
relação á utilização dos hospitais e sanatórios.

Art. 55 - O Instituto não se responsabilizará pelas despesas que não
tenham sido previamente autorizadas, ressalvadas as situações de emergência
comprovada a impossibilidade de obter esta autorização.

Art. 56 - SUPRIMIDO

SUB-SEÇÃO I

DO AUXÍLIO NATALIDADE

Art. 57 - SUPRIMIDO

SEÇÃO II

QUANTO AOS DEPENDENTES

SUB-SEÇÃO I

DA PENSÃO

Art. 58 - SUPRIMIDO

Art. 59 - SUPRIMIDO

Art. 60 - SUPRIMIDO

Art. 70 - SUPRIMIDO

Art. 71 - SUPRIMIDO

Art. 72 - SUPRIMIDO

Art. 73 - SUPRIMIDO

Art. 74 - O associado que por motivo de licença sem vencimento, ou
qualquer outro motivo, deixar de receber temporariamente retribuição mensal,
será obrigado a recolher diretamente ao Instituto a cada mês de sua contribuição.
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Parágrafo único - Reincluido o segurado em folha de pagamento o setor
encarregado comunicará o fato ao IMAS.

Art. 75 - O artigo anterior não extingue res-ponsabilidade de repasse do
Executivo a favor do IMAS.

Art. 76 - O uso de má fé por parte dos beneficiários os obrigará ao
ressarcimento das despesas e importâncias despendidas pelo IMAS, sem
prejuízo das sanções penais.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 77 - Ao IMAS ficam assegurados os direitos regalias, inscrições e
privilégios de que goza a Fazenda Municipal.

Art. 78 - Não haverá restituições de contribui-ções arrecadadas,
excetuada a hipótese do desconto indevido.

Art. 79 - Nenhum benefício novo e nem modificações nos percentuais e
valores de cálculo constantes desta Lei, poderão ser instituídos, sem que tenha si
avaliado o respectivo custo atuarial e instituídas as fontes para o seu custeio.

Art. 80 - Todos os órgãos do Município que procedam o pagamento de
vencimentos ou proventos aos servidores públicos, deverão depositar, em conta
vinculada á disposição do IMAS, o total dos descontos realizados em folha de
pagamento, em favor desta Autarquia.

Parágrafo único - A autoridade administrativa ou servidor que, no
exercício de suas atribuições, deixar de efetuar os recolhimentos devidos ao
IMAS, incorrerá em falia de natureza civil ou criminal, aplicáveis no caso.

Art. 81 - Os membros do atual Conselho de Administração do IMAS,
continuarão exercendo o seu mandato sem prejuízo de recondução até o final do
mandato, previsto no artigo "14" parágrafo quarto desta Lei.

Art. 82 - Fica o Executivo Municipal, encarregado de promover dotação
orçamentária em prol do IMAS, para o exercício de cada ano.

Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará o que se refere ao
artigo anterior.

Art. 83 - SUPRIMIDO
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Art. 84 - As pensões concedidas antes da vigência desta Lei, deverão ser
custeadas com recursos financeiros da Prefeitura Municipal.

Art. 85 - O diploma legal que disciplina os direitos e deveres dos
servidores municipais a disposição do IMAS, são os Estatutos dos Funcionários e
do Magistério Municipal de União da Vitória.

Art. 86 - As consignações devidas ao IMAS, averbadas pela Prefeitura
Municipal de União da Vitória, ficam garantidas pelo Erário Público, em caso de
falecimento, afastamento sem percepção de vencimentos e vantagens, demissão
ou abandono de cargo de seus servidores.

Art. 87 - O IMAS não responde por pagamento indevido resultante de erro
ou omissão nas declarações dos segurados ou dos beneficiários.

Art. 88 - O recolhimento de contribuições in-devidas não produz direitos
aos benefícios de que trata esta Lei devendo ser elas restituídas, sem juros e
correção monetária.

Art. 89 - Além dos benefícios previstos nesta Lei, o IMAS poderá instituir
outras, desde que provida a respectiva fonte de custeio total.

Art. 90 - Fica o IMAS, 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 V desta Lei.

Art. 91 - Nos convênios a serem firmados pelo IMAS, a taxa de
contribuição não poderá exceder aquelas previstas nos Artigos e demais
disposições desta Lei.

Art. 92 - 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 "14" desta Lei.

Art. 93 - Até a aprovação da regulamentação desta Lei, a Presidência
e o Conselho de Administração defini-rão em atas os procedimentos tomados
quanto ao IMAS.

Art. 94 - No prazo de 60 (sessenta) dias, após a publicação desta Lei, o
Presidente do IMAS, submeterá a apreciação do Chefe do Executivo e ao
Conselho de Administração o seu regulamento.
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Art. 95 - Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

União da Vitória, 30 de dezembro de 1992.  


