
LEI Nº 3.576, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998.  
 
INCLUI OS DETENTORES DE MANDATO ELETIVO, NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, COMO SEGURADOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
CAMPO GRANDE - IMPCG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito Municipal de 
Campo Grande-MS, sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - Passam a ser segurados obrigatórios do Instituto Municipal de Previdência de Campo 
Grande - IMPCG, os detentores de mandato eletivo do Município de Campo Grande.  
 
Parágrafo único - Incluem-se entre os Segurados Obrigatórios o Prefeito, o Vice-Prefeito e os 
Vereadores de Campo Grande, bem como os servidores ocupantes de cargos comissionados 
ou de função de assistência e assessoramento colocados à disposição da Prefeitura ou da 
Câmara, desde que não sejam contribuintes de outra entidade previdenciária oficial.  
 
Art. 2º - São Segurados Facultativos do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - 
IMPCG os servidores em licença não remunerada ou colocados à disposição de outra esfera 
da Administração Pública sem ônus para o Município.  
 
Art. 3º - Fica vedada a inclusão, como Segurado do Instituto Municipal de Previdência de 
Campo Grande - IMPCG, de servidor que já seja contribuinte de outra entidade previdenciária 
oficial, exceto daqueles ocupantes de cargos em acumulação lícita.  
 
Art. 4º - A filiação obrigatória dos servidores mencionados no Art. 1º, desta Lei, ao Instituto 
Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG, dar-se-á:  
 
I - para aqueles que já estejam em exercício, a partir do primeiro dia do mês imediatamente 
posterior ao da publicação desta Lei;  
 
II - para aqueles que virem integrar a Administração Municipal, com vínculo remuneratório, na 
data do início de seu exercício no cargo ou função, observadas as exceções previstas no 
parágrafo único, in fine, do Art. 1º, desta Lei.  
 
Art. 5º - Aplica-se aos Segurados do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - 
IMPCG as disposições da Lei Municipal nº 1287, de 13 de abril de 1971, em especial quanto à 
carência mínima de 60 meses de contribuição, ininterruptos, para a aposentadoria, desde que 
não contrariem as normas da Constituição Federal e demais Legislação aplicável à matéria.  
 
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á como ininterrupto o período de 
até 60(sessenta) dias de suspensão da contribuição, qualquer que tenha sido o motivo.  
 
Art. 6º - Na inexistência de dependente habilitado ao Pecúlio “Post Mortem”, o Instituto 
Municipal de Campo Grande – IMPCG poderá ressarcir, quando devidamente comprovado, 
despesas de sepultamento de servidor ativo ou aposentado à pessoa que requerer, no prazo 
de 20 (vinte) dias da data do óbito, até o valor correspondente a 9 (nove) vezes o vencimento-
base previsto para a Referência 1, da Tabela de Vencimentos dos Servidores da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande. (NR)  
Artigo alterado pela Lei n. 3.595/98  
 
Art. 7º - O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG não poderá ressarcir 
despesas e nem responsabilizar-se por assistência médica ou tratamento médico-odontológico 
que não estejam estipulados em acordos e objeto de convênios.  
 
Parágrafo único - Em nenhuma hipótese, o Instituto Municipal de Previdência de Campo 
Grande – IMPCG poderá conceder adiantamento em dinheiro a beneficiários, para efeito de 
assistência médico-odontológica, laboratorial ou outra similar. (NR)  
Parágrafo alterado pela Lei n. 3.595/98  
 



Art. 8º - Os benefícios a serem concedidos pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo 
Grande - IMPCG serão calculados tomando-se como base o salário de contribuição do 
Segurado.  
 
Art. 9º - Será considerado como salário de contribuição a remuneração habitual do Segurado, 
assim entendida a retribuição integral devida pelo mês trabalho, computadas todas as 
importâncias recebidas a título remuneratório, inclusive gratificações, não consideradas as 
deduções por falta de freqüência integral ao trabalho.  
 
Parágrafo único - Não se incluem na remuneração habitual as gratificações por participação em 
órgão de deliberação coletiva, salário-família, as diárias para custeio de viagem, a ajuda de 
custo e os pagamentos de caráter indenizatórios.  
 
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará, no que couber, as disposições desta Lei.  
 
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 
1º de fevereiro de 1998, revogadas as disposições em contrário.  
 
CAMPO GRANDE-MS, 26 DE NOVEMBRO DE 1998.  
 
ANDRÉ PUCCINELLI  
Prefeito Municipal  
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