
LEI NÚMERO 3.030, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993.  
 
NORMATIZA O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, 
DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 18 E 19 LETRA "G" DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
JUVÊNCIO CÉSAR DA FONSECA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS.  
 
Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1° - Até que seja aprovada a Lei Orgânica da P revidência Municipal, as diferenças de 
valores entre o cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão decorrentes da aplicação dos 
artigos 18 e 19, letra "g", da Lei Orgânica do Município de Campo Grande-MS e 139 e 
seguintes da Lei que institui o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais (Lei n° 
1.233/70) e as decorrentes da aplicação da Lei Previdenciária Municipal (Lei n° 1.287/71) serão 
de responsabilidade da Prefeitura e da Câmara de Vereadores.  
 
Parágrafo único - O pagamento dos benefícios de que trata o "caput" deste artigo, será 
efetuado pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande-IMPCG, que apresentará 
aos respectivos Poderes a relação das despesas para fins de complementação.  
 
Art. 2º - Os Poderes Executivo e Legislativo constituirão comissões especiais objetivando 
transferir os inativos e pensionistas, bem como seus respectivos encargos financeiros, da 
responsabilidade dos Poderes correspondentes, para o Instituto Municipal de Previdência de 
Campo Grande-IMPCG, observando o disposto no artigo anterior.  
 
Parágrafo único - Além dos Poderes Executivo e Legislativo constantes no "caput" deste artigo, 
fará parte das comissões especiais, representantes do IMPCG, estando entre estes, servidores 
ativos, inativos e pensionistas, cuja composição respeitará a proporcionalidade prevista no 
artigo 19, letra "c" da LOM. A comissão dos servidores será indicada pelo SISEM.  
 
Art. 3° - O Poder Executivo constituirá um Grupo de  Trabalho composto por representantes da 
Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores e do Instituto Municipal de Previdência de 
Campo Grande-IMPCG, para apurar a situação dos encargos previdenciários e sociais dos 
Poderes Municipais para com o Instituto e encontro de contas.  
 
Parágrafo único - Na composição do Grupo de Trabalho previsto no "caput" deste artigo, no 
que diz respeito aos representantes do IMPCG, deverão fazer parte, servidores ativos, inativos 
e pensionistas, respeitando-se a proporcionalidade prevista no artigo 19, letra "c" da LOM. A 
comissão dos servidores será indicada pelo SISEM.  
 
Art. 4° - O parágrafo único do art. 42 e o artigo 5 2 da Lei n° 1.287, de 13 de abril de 1971, 
passam a ter a seguinte redação:  
 
Art. 4° - ......................................... ..  
 
Parágrafo único - São também considerados segurados obrigatórios os servidores inativos não 
aposentados pelo Instituto, com as limitações previstas nesta Lei, desde que venham exercer 
cargo ou função na Administração Municipal, Autarquias, inclusive em regime especial, e 
Fundações Públicas Municipais, bem como o servidor público ocupante de cargo em comissão, 
sem vínculo efetivo com o Município.  
 
Art. 5° - São segurados facultativos o Prefeito e o s vereadores Municipais.  
 
§ 1° - Os segurados facultativos a que se refere o "caput" deste artigo gozarão dos mesmos 
direitos atribuídos aos Servidores Públicos Municipais em concordância com disposto no 
parágrafo único do artigo 17 e 18, da LOM.  
 
§ 2° - A contribuição dos segurados facultativos se rá igual à dos segurados obrigatórios, como 
previsto na Legislação Previdenciária Municipal.  



 
§ 3° - O segurado facultativo que deixar de exercer  o mandato e desejar continuar vinculado à 
Previdência Municipal deverá recolher em dobro a contribuição, requerendo o beneficio no 
prazo de 90 (noventa) dias após o término do mandato.  
 
§ 4º - O teto máximo de contribuição para os segurados facultativos é fixado pelo Instituto 
Nacional de Previdência Social (INSS).  
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrário, 
especialmente os artigos 29 e 55, V, da Lei Municipal nº 1.287, de 13.04.71.  
 
CAMPO GRANDE-MS, 28 DE DEZEMBRO DE 1993.  
 
JUVÊNCIO CÉSAR DA FONSECA  
Prefeito Municipal 

 


