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Lei Nº 2310/1996

(Revogada pela lei nº 3628/2008, de 11.11.2008.)
Da nova redação Lei nº 1929/92,  de  29  de dezembro
de 1992,  que  instituiu  o  Fundo para Custeio das
Aposentadorias  e  Pensões dos Servidores Públicos
Municipais de União da Vitoria e da outras
providencias..

(Revogada pela lei nº 3628/2008, de 11.11.2008.)
Art. 1º - O  Fundo  para  custeios Previdenciario  das Aposentadorias  e Pensões, dos
Servidores Públicos Municipais,  da  Administração Direta e  Indireta do Municipio de
União da Vitória, Estado  do Paraná, instituído pela Lei nº 1929/92, passará  a  ser
disciplinado pela presente lei.
Art. 2º- O Fundo Municipal Previdenciário - FUMPREVI, mediante contribuições, tem
por fim garantir aos seus segurados os benefícios previstos nesta lei.
Parágrafo Único: Os  segurados   do   FUMPREVI  classi-ficam-se em segurados
contribuintes e segurados dependentes.
Art.  3º  - São contribuintes obrigatórios  todos  os servidores considerados estraveis e
todos os que 
ingressarem no Serviço Público Municipal, na forma da lei.
Parágrafo  Único:  Os   funcionários  públicos  munici-pais  que  alcançaram a
qualidade de aposentados  ou  pensionistas antes de 30 de outubro de 1991, não são
segurados.
Art. 4º- Os ocupantes de cargo  em  comissão,  não en-quadrados  no disposto  do 
artigo  3º desta  lei,  bem  como  a-queles  contratados  por prazo determinado ou  
indeterminado, não são  segurados do FUMPREVI., vinculando-se,  obrigatoriamente, 
ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social).
Parágrafo primeiro:  Descontos  e contribui ‡  ù es efetua-das  durante  a vigência da
Lei 1929/92 pelas pessoas a que  alude  o  "caput"  deste  artigo, não geram  direitos 
ou  prestações  de quaisquer benefícios, excetuando-se a devolução dos numerários 
in-devidamente descontados.                  
Parágrafo  segundo:  As devoluções a que alude o  parágrafo  anterior, mediante
requerimento, serão efetuadas pelo  FUM-PREV aos Órgãos Municipais
Empregadores, ou seja, Prefeitura,  Câmara, Autarquias ou Fundações.            
Par   grafo terceiro: Para fins de devolução, os cálculos serão efetivados tomando-se
por base os valores originários,  mais atualização monetária, com base no IPC/IBGE.
Art. 5º - O custeio  do  FUMPREVI  serão atendido  pe-las seguintes fontes de receita: 
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 I  - Contribuição mensal dos servidores ativos, no per-centual de 4% (quatro por
cento) incidentes sobre sua remuneração, excluindo-se o salário família;  
II - Contribuição mensal  dos respectivos Órgãos Públicos, no percentual de 8% (oito
por cento) incidente  sobre o venci-mento bruto do servidor, excluindo-se o salário
família;
III  - Dos aposentados e pensionistas no percentual  de 4%  (quatro por cento)
incidente sobre sua remuneração ou  pensão, excetuando-se salário família;
IV  - Produtos de investimentos de reservas;
V   - Produtos oriundos do crédito mútuo;
VI  - Doações, subvenções, legados, alienações de  bens imóveis, locações, rendas
extraordinárias não previstas nos  itens precedentes e quaisquer rendas eventuais.
Parágrafo  primeiro:  As contribuições  previstas  nos incisos  I e II deste artigo serão
arrecadadas  pelos  respectivos Órgãos Públicos e repassados ao FUMPREVI até‚ o
10º (décimo) dia de cada mês.
Parágrafo segundo:  As contribuições previstas no inci-so  III  deste artigo ficarão
diretamente retidas  pelo  FUMPREVI, mediante desconto em folha de pagamento.
Parágrafo terceiro:  O Órgão empregador que não efetu-ar  os depósitos das
contribuições prevista no artigo anterior  no prazo  citado, sujeitar-se-á  ao pagamento
de multa equivalente  à 10%  (dez por cento) incidente sobre o valor  devido acrescido 
de juros  de  6% (seis por cento) ao ano mais atualização  monetária, observando-se
tal penalidade toda vez que incidir em atraso.
Art.  6º -  Os  recursos  financeiros   do   FUMPREVI., serão destinados para assegurar
os seguintes benefícios:
I   - Aposentadoria;
II  - Pensão;
III - Auxílio Doença;
IV  - Auxilio Natalidade.
Parágrafo  Único:   A concessão dos benefícios  de  que trata este artigo, definir-se-á
em Regulamentação própria.
Art. 7º - O segurado obterá  direito  ao benefício  da aposentadoria  voluntária,  por
tempo de serviço  e aposentadoria compulsória, após 60 (sessenta) contribuições
mensais ao  FUMPREVI de União da Vitória.
Parágrafo  Único:  Aos Servidores  Públicos  Municipais considerados estáveis e ou
efetivos na forma da lei, e que  encon-travam-se em atividades no dia 13 de novembro
de 1993, fica  redu-zido  o prazo previsto no "caput" deste artigo para 36  (trinta  e
seis) contribuições mensais.
Art. 8º - Para  fins  de  obtenção dos benefícios  pre-vistos  nesta lei, e, desde que
observados aos prazos de  carência exigidos  pelo artigo antecedente e seu parágrafo,
será  computado integralmente todo o tempo de Serviço Público Federal, Estadual  e
Municipal, seja prestado ele sob a égide de qualquer regime  jurídico, conforme
dispuser o Regulamento.
Art.  9º - Aos segurados contribuintes  e  respectivos Órgãos empregadores,
facultar-se-á a utilização do "crédito mútuo" oriundo dos recursos financeiros do
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FUMPREVI, desde que obedecidos critérios  e condições a serem estabelecidas  em
Regulamento  próprio.
 Art. 10º - O FUMPREVI fica vinculado  a  Secretaria de Finanças da Prefeitura
Municipal de União da Vitória.
Art. 11º - O FUMPREVI será gerido por  um  Conselho de Administração,  composto
por 06 (seis) Servidores Efetivos e  pelo Secretário  de Finanças da Prefeitura
Municipal de União da  Vito-ria-PR, ficando assim constituído:
I   - Secretário de Finanças do Municipio;
II  - 01 (um) servidor indicado pelo Sindicato do  Ma-gistério Municipal e respectivo
suplente;
III  -  01 (um) servidor indicado pelo  Sindicato  dos Servidores Públicos Municipais e
respectivo suplente;
IV   - 01 (um) servidor indicado pela  Associação  dos Servidores Públicos Municipais e
respectivo suplente;
V  - 01 (um) servidor aposentado, indicado pelos  Ser-vidores Inativos e respectivo
suplente;
VI - 01  (um)  servidor indicado pelo Poder Legislati-vo Municipal e respectivo
suplente;
            VII - 01 (um)  servidor  dentre as Autarquias e Funda-ções Municipais, indicado
pelo Poder Executivo Municipal e respec-tivo suplente.
Parágrafo primeiro:  Dentre os membros constantes des-te artigo, será escolhido seu
Presidente, mediante voto.
Parágrafo  segundo:   Todo o expediente  referente  ao FUMPREVI,  seja, concessão
de benefícios, cheques,  movimentos  de contas  bancárias, regulamentações,
portarias,  resoluções,  etc., serão subscritos pelo Secretário de Finanças e pelo
Presidente  do Conselho.
Parágrafo terceiro: O  Conselho  reunir-se-á ordinari-amente, uma vez por semana e
extraordinariamente mediante convoca-ção de seu Presidente.
Parágrafo quarto:  Os  cargos do Conselho de  Adminis-tração  do FUMPREVI não
serão remunerados, sendo  tais  atividades consideradas relevantes ao Serviço
Público.
Art. 12º - Os relatórios, prestações  de contas e  de-monstrações  exigidas pela
Administração e pela legislação  perti-nente, integrarão a contabilidade geral do
Municipio.
Parágrafo Único:  entende-se por relatórios, os  balan-cetes mensais, anuais, sejam de
receita ou despesa do FUMPREVI.
Art. 13º - Os quantitativos referentes  ao  quadro de servidores  do  FUMPREVI, serão
determinados conforme  exigir  sua estrutura administrativa.
Parágrafo Único:  Os  servidores colocados á disposi-ção do FUMPREVI conservarão
todos os direitos, vantagens e  garan-tias previstas em seu estatuto.
Art.  14º - Ao   FUMPREVI   ficam assegurados   os direitos, regalias, inscrições e
privilégios de que  goza a Fazen-da Municipal.
Art. 15º -  O Fundo  para  custeio Previdenciário, deve-rão fazer parte integrante do
Orçamento Geral do Município de União da Vitória-PR.
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Art. 16º - No  prazo de 90 (noventa) dias, após a  pu-blicação desta lei, o Conselho de
Administração submeterá a  apre-ciação do chefe do Executivo Municipal a
regulamentação desta lei.
Art.  17º - Fica revogada a Lei Municipal nº l999/93  e demais  disposições  em
contrário,  entrará esta lei em  vigor  na data de sua publicação.

União da Vitória, 21 de julho de 1996.  


