
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 
 

LEI n. 6.317, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
Reorganiza a Assistência à Saúde dos Servidores 
Municipais e dá outras providências. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, 
Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Fica reestruturado, nos termos desta Lei, o 

Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal (SERVIMED), 
assistência instituída pela Lei n. 1.128, de 06 de maio de 1968.  

 
Art. 2º O SERVIMED é um serviço público de 

assistência à saúde, prestado aos servidores municipais filiados e seus 
dependentes, financiado solidariamente entre os participantes e 
empregadores, regido por regras estabelecidas nesta Lei e regulamentos. 

 
Art. 3º O SERVIMED tem por finalidade assegurar aos 

servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas, desde que 
filiados, serviços básicos em saúde, no âmbito do município de Campo 
Grande - MS, observados os limites e abrangências estipulados nesta Lei 
e em regulamento.   

 
Parágrafo único. A filiação dos servidores municipais 

ativos, aposentados e pensionistas é facultativa, mediante expressa 
opção.   

 
CAPÍTULO II 

DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIMED 
 

Art. 4º São beneficiários do SERVIMED o servidor 
ativo e aposentado, filiados mediante expressa opção, dos Poderes 
Executivo e Legislativo, seus dependentes e os pensionistas. 

 
Parágrafo único. A inscrição, exclusão e reinclusão de 

beneficiário serão conforme regulamento.  
 

Seção I 
Dos Titulares 

 
Art. 5º Podem ser filiados, na qualidade de Titular, 

mediante expressa opção, de acordo com as seguintes categorias: 
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I - categoria permanente:  
 
a) os servidores efetivos da Administração Municipal Direta e 

Indireta e da Câmara Municipal de Campo Grande;  
 
b) os servidores aposentados do IMPCG;  
 
c) os pensionistas do IMPCG. 
 
II - categoria temporária: 
 
a) os servidores ocupantes de cargos comissionados e os 

agentes políticos, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo; 
 
b) os professores ou médicos convocados, com carga 

horária semanal mínima de 20 (vinte) horas; 
 
c) os servidores contratados por prazo determinado 

mediante processo seletivo. 
 
Parágrafo único. Os filiados afastados do cargo, sem ônus, 

poderão permanecer nesta qualidade conforme dispuser o regulamento. 
 

Seção II 
Dos Dependentes 

 
Art. 6º O Titular do SERVIMED poderá inscrever como 

dependentes: 
 
I - Grupo Familiar: 
 
a) o cônjuge ou o companheiro, independente do sexo; 
 
b) os filhos ou enteados menores de 21 (vinte e um) anos ou 

inválidos ou com deficiência; 
 
c) os menores sob a guarda judicial, concedida em processo 

de adoção. 
 
II - Grupo Agregados: 
 
a) os menores sob a guarda judicial; 
 
b) os menores tutelados por decisão judicial; 
c) os filhos solteiros ou enteados, maiores de 21 (vinte e um) 

anos e menores de 24 (vinte e quatro) anos. 
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III - Grupo Especial: 
 
a) os filhos ou enteados maiores de 24 anos; 
 
b) os pais; 
 
c) os irmãos. 
 
§ 1º É vedada a inscrição de dependentes, em qualquer dos 

Grupos, por titular pensionista.  
 
§ 2º A inscrição de dependentes no Grupo Especial dar-se-á 

conforme disposto no art. 28, desta Lei.  
 
§ 3º Os pais e os irmãos, inscritos até a publicação desta lei 

são considerados dependentes no Grupo Agregados.  
 

Seção III 
Da inscrição e exclusão de Beneficiários 

 
Art. 7º A filiação do Titular será mediante expressa opção.   
 
Art. 8º A inscrição de dependente, em quaisquer dos 

Grupos, será efetivada mediante requerimento do Titular. 
 
Parágrafo único. A invalidez ou deficiência dos filhos ou 

enteados será atestada pela Perícia Médica do IMPCG.  
 
Art. 9º A exclusão do Titular dar-se-á automaticamente na 

data da vacância do cargo, ou a pedido, mediante requerimento escrito.  
 
Parágrafo único. A exclusão do Titular implica na exclusão 

automática de seus dependentes. 
 
Art. 10. A exclusão de dependente será por cessação dos 

requisitos para a inscrição ou por requerimento do Titular, o que ocorrer 
primeiro. 

 
 § 1º O Titular é responsável pela comunicação de fato que 

faça cessar a dependência de beneficiários. 
 
§ 2º O Titular responde pelas despesas acarretadas ao 

SERVIMED por dependente com inscrição indevida, sem prejuízo das 
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
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CAPÍTULO III 
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 
Art. 11. A assistência à saúde prestada pelo SERVIMED 

compreende a prestação de serviços básicos em saúde, no âmbito do 
município de Campo Grande-MS, nas seguintes modalidades: 

 
I - assistência médica; 
 
II - assistência laboratorial em análises clínicas e em 

anatomia patológica; 
 
III - exames de imagem; 
 
IV - assistência hospitalar; 
 
V - assistência fisioterapêutica; 
 
VI - assistência odontológica; 
 
VII - assistência psicológica; 
 
VIII - assistência em fonoaudiologia; 
 
IX - orientação nutricional; 
 
X - terapia ocupacional. 
 
Art. 12. A cobertura assistencial aos beneficiários e a 

abrangência dos serviços nas modalidades elencadas nos incisos do 
artigo anterior, bem como a forma de prestação serão definidas em 
regulamento, observadas as seguintes regras mínimas: 

 
§ 1º A assistência médica não abrangerá:  
 
a) tratamento clínico ou cirúrgico experimental;  
b) procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos;  
c) serviços de home care; 
d) tratamento de reprodução assistida. 
 
§ 2º A assistência odontológica abrangerá exclusivamente 

os serviços básicos descritos no regulamento, não sendo permitida a 
realização de:  

 
a) serviços e procedimentos odontológicos nas 

especialidades de prótese dentária, ortodontia, ortopedia facial, 
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implantodontia, cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, prótese buco-
maxilo-facial;  

 
b) procedimentos de odontologia estética em qualquer 

especialidade. 
 
§ 3º A assistência hospitalar, quando for caso de internação, 

será em leito de enfermaria ou em UTI/CTI, conforme diagnóstico do 
médico. 

§ 4º Não serão fornecidas órteses e/ou próteses para fins 
estéticos, assim considerados como aqueles que não visam a restauração 
parcial ou total de função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, 
bem como órteses e/ou próteses e seus acessórios não ligados ao ato 
cirúrgico. 

 
§ 5º Não serão fornecidos medicamentos para tratamento 

domiciliar, próteses/aparelhos auditivos, alimentação de nutrição enteral 
e/ou parenteral, ressalvado uso em ambiente hospitalar, qualquer tipo de 
alimentação especial, fraldas e outros produtos não previstos no 
regulamento. 

 
§ 6º O regulamento poderá estabelecer outras exclusões de 

atendimentos não previstas neste artigo. 
 
Art. 13. Poderá ser realizado o parcelamento de despesas 

com medicamentos e óculos, mediante o ressarcimento integral do valor, 
desde que haja disponibilidade financeira, observadas as regras e limites 
previstos no regulamento. 

 
Art. 14. O SERVIMED poderá firmar instrumentos de 

parceria de reciprocidade com entidades de saúde de servidores públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
CAPÍTULO IV 

DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA 

 
Art. 15. Período de carência é o tempo indispensável para 

que o beneficiário tenha direito a usufruir dos serviços previstos nesta Lei. 
 
Art. 16. Os prazos de carência, contados a partir da data da 

primeira contribuição efetuada ao SERVIMED, serão definidos em 
regulamento, observado: 

 
I - o mínimo de 60 dias; 
 
II - o máximo de 180 dias; 
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III - 300 dias para parto. 
 
Parágrafo único. Independem de carência os atendimentos 

de urgência e emergência, assim definidos como: 
 
a) de emergência: os casos que implicarem risco imediato 

de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em 
declaração do médico assistente ou do cirurgião dentista;  

 
b) de urgência: os casos resultantes de acidentes pessoais 

ou de complicações no processo gestacional, documentalmente 
comprovados. 

 
 

CAPÍTULO V 
DO CUSTEIO DO SERVIMED 

 
Art. 17. O SERVIMED será custeado com recursos 

financeiros decorrentes de contribuição mensal dos beneficiários, de 
contribuição mensal do empregador e da coparticipação do beneficiário 
no custeio dos serviços efetivamente utilizados.  

 
Art. 18. A base de cálculo das contribuições é a 

remuneração mensal dos servidores, os proventos do aposentado e do 
pensionista, excluídas as vantagens indenizatórias, conforme 
regulamento. 

 
Art. 19. A contribuição mensal dos beneficiários titulares e 

seus dependentes, será paga mediante desconto em folha de pagamento. 
 
Parágrafo único. A contribuição mensal dos dependentes 

do Grupo Especial, poderá ser paga por meio de boleto bancário.  
 
Art. 20. A contribuição mensal dos Titulares afastados sem 

ônus será paga por meio de boleto bancário. 
 
Art. 21. O repasse do pagamento das contribuições dos 

Titulares e dos Empregadores será efetuado ao SERVIMED até o 5º dia 
útil subsequente ao mês de competência, exceto a contribuição do Titular 
afastado sem ônus que será conforme regulamento. 

 
Parágrafo único. O atraso no repasse do pagamento 

implicará em correção do valor conforme regulamento. Sendo o 
pagamento feito por desconto em folha, o valor da diferença será de 



 

  7 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

  

responsabilidade do Poder Executivo, sendo vedado o repasse do mesmo 
ao servidor. 

 
Art. 22. O regulamento poderá estabelecer valor máximo de 

contribuição. 
 

Seção I 
Da contribuição mensal dos Titulares 

 
Art. 23 Os Titulares contribuirão mensalmente com o 

percentual de 4% (quatro por cento) calculados conforme art. 18, desta 
Lei. 

 
§ 1º Na hipótese de casal de servidores, o Titular será 

aquele que tiver o Vencimento de maior valor, podendo o servidor de 
menor Vencimento ser dependente. 

 
 § 2º Para Titular com acúmulo legal de cargos, no âmbito 

Municipal, a contribuição incidirá sobre a remuneração do cargo com o 
Vencimento de maior valor. 

 
Art. 24. A contribuição mensal dos Titulares afastados sem 

ônus será conforme regulamento, no percentual de 8% (oito por cento), 
calculados conforme art. 18, desta Lei, e observado o disposto no art. 23. 

 
Art. 25. A contribuição mensal do Titular aposentado ou 

pensionista será de 7% (sete por cento) calculados sobre o valor dos 
proventos, sendo-lhes aplicáveis as mesmas regras previstas nos § 1º e § 
2º do art. 23, desta Lei. 

 
Seção II 

Da contribuição de dependentes do Grupo Familiar 
 
Art. 26.  Os Titulares contribuirão mensalmente com 

percentual adicional, calculado conforme art. 18 desta Lei, da seguinte 
forma: 

 
I - 1,5% (um e meio por cento) para o conjunto de 

dependentes do Grupo Familiar de que trata as alíneas “b” e “c”, do inciso 
I, do art. 6º, desta lei; 

 
II - 2% (dois por cento) para o dependente cônjuge ou 

companheiro independente do sexo (alínea “a”, do inciso I, do art. 6º, 
desta Lei). 
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Seção III 
Da contribuição de dependentes do Grupo Agregados 

 
Art. 27. Os Titulares contribuirão mensalmente com o 

percentual adicional de 8% (oito por cento), calculados conforme art. 18, 
desta Lei, por cada dependente do Grupo Agregados inscrito no 
SERVIMED (alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II, do art. 6º, desta lei). 

 
Parágrafo único. A contribuição prevista no caput deste 

artigo fica limitada ao valor estabelecido para os dependentes do Grupo 
Especial.  

 

Seção IV 
Da contribuição de dependentes do Grupo Especial 

 
Art. 28. Os Titulares contribuirão mensalmente com valor 

adicional, estabelecido em regulamento, por cada dependente do Grupo 
Especial inscrito no SERVIMED (alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III, do art. 
6º, desta lei). 

Seção V 
Da contribuição Patronal 

 
Art. 29. O empregador, assim entendido os órgãos e 

entidades do Poder Executivo e o Poder Legislativo, contribuirá 
mensalmente com o percentual de 4% (quatro por cento) do valor da 
remuneração do Titular que aderir ao SERVIMED, calculados conforme 
art. 18, desta Lei. 

 
Seção VI 

Da coparticipação no custeio dos serviços efetivamente utilizados 
 
Art. 30. O Titular participará do custeio da assistência à 

saúde efetivamente utilizada, por si ou por seus dependentes, mediante o 
pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) dos custos do 
procedimento, ficando o restante a cargo do SERVIMED. 

 
Art. 31. A coparticipação será paga diretamente ao 

prestador de serviço ou mediante desconto em folha de pagamento do 
Titular.  

 
§ 1º A forma, as condições e os valores do pagamento direto 

ao prestador de serviço e o percentual de desconto mensal serão 
estabelecidos em regulamento, sendo que o desconto em folha não 
poderá exceder o limite de 20% (vinte por cento) do Vencimento do 
Titular. 
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§ 2º Poderão ser estabelecidas regras diferenciadas de 
pagamento da coparticipação para os filiados de acordo com as 
categorias definidas no art. 5º, desta Lei. 

 
CAPÍTULO VI 

DO COMITÊ DE GESTÃO  
 
Art. 32. O Comitê de Gestão tem por finalidade estabelecer 

as diretrizes para a concretização da política de assistência à saúde 
prestada pelo SERVIMED aos servidores públicos municipais filiados. 

 
Art. 33. O Comitê de Gestão será composto por sete 

membros titulares, sendo: 
 
I - o Diretor Presidente do IMPCG, que o presidirá; 
 
II - o Secretário Municipal de Gestão, ou seu substituto legal; 
 
III - o servidor do IMPCG responsável pela direção e/ou 

gerência direta do SERVIMED; 
 
IV - um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
V - um representante dos servidores indicados pelo ACP; 
 
VI - um representante dos servidores indicados pelo SISEM; 
 
VII - um representante dos servidores aposentados. 
 
§ 1º Os representantes das categorias funcionais deverão 

ser escolhidos dentre os servidores filiados ao SERVIMED. 
 
§ 2º Os membros titulares do Comitê de Gestão serão 

substituídos por membros suplentes indicados pelo órgão, poder ou 
entidades representadas no Comitê de Gestão.  

 
§ 3º Os membros do Comitê de Gestão serão nomeados 

pelo Prefeito, para mandato de três anos, podendo haver reconduções e, 
serão remunerados conforme legislação aplicável.  

 
§ 4º O vice-presidente do Comitê de Gestão será escolhido 

pelos membros dentre os representantes elencados nos incisos V a VII do 
caput. 

 
§ 5º A organização e o funcionamento do Comitê de Gestão 

serão definidos no Regimento Interno. 
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Art. 34. Compete ao Comitê de Gestão: 
 
I - manifestar-se sobre o regulamento do SERVIMED; 
 
II - sugerir normas que regulamentam os serviços de 

assistência à saúde do servidor municipal, inclusive sobre lista de 
procedimentos em saúde; períodos de carência; e coparticipação dos 
beneficiários no custeio dos serviços; 

 
III - propor a implantação, suspensão ou extinção de 

programas, projetos, serviços ou procedimentos em saúde; 
IV - acompanhar a execução da política de assistência à 

saúde dos servidores municipais; 
 
V - manifestar-se na formulação e estabelecimento de 

políticas de custeio e investimento do SERVIMED; 
 
VI - elaborar o seu Regimento Interno, para posterior 

aprovação pelo Prefeito Municipal.  
 

CAPÍTULO VI 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 35. O Conselho Fiscal tem por finalidade supervisionar e 

fiscalizar a aplicação dos recursos do SERVIMED. 
 
Art. 36. O Conselho Fiscal será composto por cinco 

membros, escolhidos dentre os servidores filiados ao SERVIMED, sendo: 
 
I - um representante da Secretaria Municipal de Finanças; 
 
II - um representante da Secretaria Municipal de Gestão; 
 
III - um representante dos servidores indicados pelo ACP; 
 
IV - um representante dos servidores indicados pelo SISEM;  
 
V - um representante dos servidores do Poder Legislativo. 
 
§ 1º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos por 

membros suplentes indicados pelo órgão, poder ou entidades 
representadas no Conselho Fiscal.  
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§ 2º Os membros do Conselho Fiscal serão nomeados pelo 
Prefeito, para mandato de três anos, podendo haver reconduções e, 
serão remunerados conforme legislação aplicável.  

 
§ 3º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Fiscal 

serão escolhidos por seus membros. 
 
§ 4º É vedada a nomeação de membros do Comitê de 

Gestão para compor o Conselho Fiscal. 
 
§ 5º A organização e o funcionamento do Conselho Fiscal 

serão definidos no Regimento Interno. 
 
Art. 37. Compete ao Conselho Fiscal: 
 
I - apreciar os relatórios gerenciais de gestão do 

SERVIMED;  
 
II - apurar denúncia de atos irregulares na utilização e 

aplicação dos recursos do SERVIMED e àquelas sobre a utilização 
inadequada dos serviços por parte de seus beneficiários, sugerindo 
inclusive as providências a serem tomadas;  

 
III - apreciar e aprovar os balancetes, balanço anual e 

relatório das aplicações dos recursos do SERVIMED, para 
encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo; 

 
IV - elaborar o seu Regimento Interno, para aprovação do 

Prefeito Municipal. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 
Art. 38. O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 

Municipal (FUNSERV), criado pela Lei n. 3.636, de 2 de julho de 1999, 
inscrito no CNPJ sob o n. 03.259.788/0001-43, passa a denominar 
Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal (SERVIMED).  

 
 § 1º A gestão administrativa, orçamentária, financeira, 

patrimonial e contábil do SERVIMED é de competência do Instituto 
Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG). 

 
§ 2º O ordenador de despesas do SERVIMED será o Diretor-

Presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande 
(IMPCG), podendo a atribuição ser delegada por ato do Chefe do Poder 
Executivo. 
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Art. 39. Os recursos arrecadados pelo SERVIMED serão 
utilizados exclusivamente para o custeio dos benefícios previstos nesta 
Lei, ressalvadas as despesas administrativas, que não poderão exceder o 
percentual de 10% (dez por cento) ao ano da receita arrecadada. 

 
Art. 40. As disponibilidades financeiras do SERVIMED serão 

depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das do IMPCG e 
do Tesouro Municipal, sendo distinta também a escrituração contábil. 

 
Art. 41.  O SERVIMED poderá firmar convênios ou 

instrumentos de parcerias com órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública com a finalidade de prestação de assistência à 
saúde aos seus servidores ou empregados e dependentes, conforme 
dispuser o regulamento. 

 
Art. 42. Poderá ser instituído Plano Especial de Serviços, 

com cobertura assistencial específica e contribuição superior à 
estabelecida nesta Lei, conforme dispuser regulamento. 

 
Art. 43. No fornecimento de materiais e produtos será dada 

a preferência aos nacionais. 
 
Art. 44. O servidor municipal, efetivo ou comissionado, 

filiado ao SERVIMED por período mínimo de 60 (sessenta) meses 
consecutivos, poderá manter-se nesta condição, quando demitido ou 
exonerado, conforme dispuser regulamento. 

 
Art. 45. O Comitê de Gestão e o Conselho Fiscal contarão 

com apoio técnico de servidores do IMPCG, designados por ato do 
Presidente do IMPCG e serão remunerados conforme legislação 
aplicável.  

 
Art. 46. O Poder Executivo expedirá os atos regulamentares 

necessários à plena execução desta Lei. 
 
Art. 47. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as Leis n. 4.430, de 22 de dezembro de 2006, Lei n. 
5.028, de 22 de dezembro de 2011 e Lei n. 5.133, de 27 de dezembro de 
2012.  
 

CAMPO GRANDE-MS, 24 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

MARCOS MARCELO TRAD 
Prefeito Municipal 
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