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Lei Nº 3175/2004

 Dá nova redação aos artigos 31, 43, 46 e cria parágrafos

aos artigos 47 e 52, todos da Lei Municipal nº 2066/94 e

dá outras providências.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, aprovou, e eu HUSSEIN BAKRI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º - O artigo 31 da Lei Municipal nº 2066/94 passará a ter a

seguinte redação:

“Art. 31 – O custeio do IMAS será atendido pelas seguintes contribuições:

I - dos segurados obrigatórios na porcentagem de 5% (cinco por cento) sobre a

sua remuneração, inclusive sobre as contribuições suplementares, complementares ou

extraordinárias que vierem a ser instituídas, exceto aquelas elencadas no parágrafo

único deste artigo;

II - dos segurados obrigatórios, que optarem por inscrever seu esposo(a) e/ou

companheiro(a) na porcentagem supletiva de 3% (três por cento) sobre a sua

remuneração, obedecendo os termos do inciso anterior;

III –  do órgão empregador na porcentagem de 2% (dois por cento), obedecendo os

termos do inciso I deste artigo, repasse a partir de  60 (sessenta) dias após a vigência

da presente Lei, exceto 13º salário;
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IV - dos pensionistas e aposentados, em geral na porcentagem de 5% (cinco por

cento) sobre a sua pensão ou aposentadoria, obedecendo os termos do inciso I deste

artigo;

IV - rendas resultantes das aplicações das reservas, correção monetária e juros;

V - reversões de quaisquer importâncias em virtude de prescrição;

VI -  multas e moras de pagamentos de quantias/contribuições devidas ao IMAS;

VII - emolumentos, taxas, contribuições, porcentagens e outras importâncias devidas

em decorrência dos serviços prestados pelo IMAS;

VIII - faltas e atrasos aos serviços, descontados dos vencimentos dos servidores;

IX -  outras receitas eventuais.

Parágrafo único - Integram a remuneração do segurado obrigatório para efeito das

contribuições a que alude este artigo, todas as importâncias recebidas a qualquer

título, exceto as importância relativas ao salário família e 13º salário.”

Art. 2º -  O artigo 43 da Lei Municipal 2066/94 passará a ter a

seguinte redação:

“Art. 43 – Consideram-se dependentes dos segurados

obrigatórios para os efeitos desta lei:

I -   o esposo e a esposa, desde que cumpridas as exigências e formalidades legais

para o ingresso no quadro de beneficiários do IMAS (opção e contribuição

suplementar);

II - o companheiro e a companheira que conviva no regime de união estável com o

segurado obrigatório, na forma estabelecida no artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro,

desde que cumpridas as exigências e formalidades legais para o ingresso no quadro

de beneficiários do IMAS (opção e contribuição suplementar);

III - os filhos e filhas do segurado obrigatório, até o limite de 18 anos de idade;

IV - os filhos e filhas do segurado obrigatório, até o limite de 24 anos, desde que

estejam efetivamente cursando o 3º grau;
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V - os filhos e filhas maiores de 18 anos do segurado obrigatório, considerados

judicialmente como absolutamente incapazes na forma do inciso II do artigo 3º do

Código Civil Brasileiro.

 Parágrafo Primeiro – Os dependentes elencados nos inciso III,

IV e V deste artigo, integrarão o quadro de beneficiários do IMAS, independentemente

de qualquer contribuição suplementar a ser efetivada pelo segurado obrigatório.

Parágrafo Segundo – Os dependentes elencados nos incisos I

e II do presente artigo, somente integrarão o quadro de beneficiários do IMAS, desde

que devidamente inscritos pelo segurado obrigatório, com o regular pagamento

suplementar previsto no inciso II do artigo 31 da Lei 2066/94  (nova redação).

Parágrafo Terceiro - O regime de união estável aludido no

inciso II deste artigo, deverá ser comprovado através de competente procedimento

administrativo a ser instaurado pela administração do IMAS, cujas normas reger-se-ão

através de resolução ou outro ato a ser expedido pela direção.

Art. 3º -  O artigo 46 da Lei Municipal 2066/94 passará a ter a

seguinte redação:

“Art. 46 – São considerados filhos para o estabelecido

nos incisos III, IV e V do artigo 43 desta lei (nova redação):

I - os havidos ou não na constância do casamento;

II - os adotivos.”

Art. 4º - Ficam criados os parágrafos primeiro e segundo para o

artigo 47 da Lei Mun. 2066/94:

Parágrafo Primeiro - A opção de inscrição de que trata o inciso

II do artigo 31 da Lei 2066/94 (nova redação do art. 31 da Lei 2066/94), deverá ser

processada pelo segurado obrigatório, obedecendo as seguintes condições:
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a ) para os segurados obrigatórios que já ostentarem a condição de casados e/ou

companheiros por oportunidade da vigência desta lei (alteração), deverão efetivar a

opção de seu esposo(a) ou companheiro(a) no prazo de até 60 (sessenta) dias

contados da referida vigência.

b) para os segurados obrigatórios que vierem a ostentar a condição de casados

e/ou companheiros após a vigência desta lei (alteração), deverão efetivar a opção de

seu esposo(a) ou companheiro(a) no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do

início da nova condição.”

Parágrafo Segundo – A não observância dos prazos acima

previstos, importará na caducidade do direito de proceder a opção/inscrição de seu(s)

dependente(s).

Art. 5º - Ficam criados os parágrafos primeiro e segundo para o

artigo 52 da Lei Mun. 2066/94:

Parágrafo Primeiro – Aos inscritos na forma da lei junto ao

IMAS não caberá carência para fins de atendimento, salvo para os dependentes que

vierem integrar o quadro de beneficiários, na forma do estabelecido na alínea “b” do

parágrafo primeiro do artigo 47 desta lei (nova redação).

Parágrafo Segundo – Aos dependentes que vierem a integrar o

quadro de beneficiários do IMAS na forma da alínea “b” do parágrafo primeiro do artigo

47 da Lei 2066/94 (nova redação), passarão a receber os benefício oferecidos pelo

IMAS, após 06 (seis) meses de contribuição, sem exceções de quaisquer natureza.”

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

ficando revogadas as disposições em contrário.

União da Vitória, 04 de março de 2004.  
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HUSSEIN BAKRI FAUZI BAKRI

Prefeito Municipal Secretário de Administração e
Finanças


