
LEI n. 4.430, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 
 
REORGANIZA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE CAMPO GRANDE - SERVIMED, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, 

NELSON TRAD FILHO, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. Ficam estabelecidos os princípios, as diretrizes e 

as normas que regem o Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores 
Públicos Municipais de Campo Grande, o qual será denominado SERVIMED. 

 
Art. 2º. O SERVIMED tem por finalidade assegurar aos 

servidores municipais e seus dependentes a assistência à saúde, observados 
os limites e abrangência estipulados nesta Lei e a regulamentação própria. 

§ 1º. O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 
Municipal - FUNSERV, criado pela Lei n. 3.636, de 2 de julho de 1999, tem 
como finalidade viabilizar recursos para a manutenção e o funcionamento 
do SERVIMED. 

§ 2º. A gestão do SERVIMED e do FUNSERV será de 
responsabilidade do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande 
IMPCG.  

 
Art. 3º. Na aplicação desta Lei serão observados os seguintes 

conceitos: 

I - benefícios fundamentais: direitos primordiais do 
segurado que compreendem a assistência médica, odontológica, 
fonoaudiológica, fisioterapêutica e psicológica, a orientação nutricional, a 
terapia ocupacional, o auxílio funeral, a assistência laboratorial em 
análises clínicas e anatomia patológica, as cirurgias não estéticas e as 
internações hospitalares em enfermaria ou em Unidade/Centro de Terapia 
Intensiva;  
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II - benefícios facultativos: são aqueles que poderão ser 
concedidos pelo SERVIMED, observadas suas disponibilidades orçamentária, 
financeira e operacional, sendo eles: 

a) assistência farmacêutica; 

b) o empréstimo-saúde; 

c) as órteses e as próteses, tendo como parâmetro máximo 
o valor expresso na tabela aplicada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 

III - segurado: é a pessoa investida em cargo, função ou 
emprego público no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipal, independente do regime jurídico a que estão sujeitos, ou em 
exercício de mandato eletivo municipal, bem como os aposentados e 
pensionistas que optarem por sua inscrição nos quadros do SERVIMED; 

IV - dependente: é a pessoa economicamente dependente 
do segurado, inscrito no SERVIMED; 

V - beneficiário: compreende tanto o segurado quanto o 
dependente; 

VI - companheiro: pessoa do sexo oposto, solteira, 
separada judicialmente, divorciada ou viúva que mantém união estável 
com o segurado, sendo esta considerada a entidade familiar entre o 
homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família; 

VII - pessoa do mesmo sexo: pessoa do mesmo sexo 
que mantém sociedade de fato com o segurado, sendo esta considerada 
a convivência pública, contínua e duradoura, que assemelha à união estável, 
nos mesmos termos da convivência entre pessoas de sexo oposto; 

VIII - empregador: são os Órgãos e Entidades da Administração 
Pública Municipal, compreendendo as autarquias, fundações e empresas 
públicas, bem como a Câmara Municipal; 

IX - base contributiva: compreende a retribuição pecuniária 
correspondente aos proventos do inativo e do pensionista, ou à 
remuneração referente ao mês de trabalho do segurado ativo, excluídas 
as seguintes parcelas: 

a) gratificações: pela participação em órgãos de deliberação 
coletiva, pela prestação de serviço extraordinário, pela função de instrutor 
em programas de qualificação profissional e natalina (13º salário); 

b) salário-família, auxílio-transporte, ajuda de custos e diárias; 
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c) pagamentos de caráter indenizatório, abono de permanência, 
abono de férias e indenização de férias; 

d) aulas excedentes, de reposição, de substituição e 
substituição de cargo comissionado; 

e) plantão eventual e ação especial de saúde; 

f) gratificação pelo efetivo exercício no ensino fundamental 
GRAFEF e pelo exercício no magistério. 

X - fator equalizador: é a participação do segurado no 
custeio dos serviços de assistência à saúde, efetivamente utilizados por si 
ou por seus dependentes, correspondente ao valor percentualmente 
definido, o qual funcionará, também, como estímulo na fiscalização ou 
inibidor de abuso na obtenção de serviço de assistência à saúde. 

 

TÍTULO II 
DOS BENEFICIÁRIOS 

 
CAPÍTULO I 

DOS SEGURADOS 
 
Art. 4º. São segurados obrigatórios do SERVIMED: 

I - todos os servidores em exercício na Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta e na Câmara Municipal, independente 
do regime jurídico a que estão sujeitos; 

II - os Titulares de Órgãos e Entidades da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta. 

Parágrafo único. O segurado obrigatório, em afastamento 
sem ônus para o Município, terá suspenso seu direito aos benefícios a 
partir da data do seu afastamento, observado o disposto no inciso I do art. 
5º, desta Lei. 

 
Art. 5º. São segurados facultativos do SERVIMED: 

I - os servidores municipais em afastamento sem ônus 
para o Município; 

II - os agentes políticos da Administração Municipal, 
compreendendo o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores de Campo Grande;  

III - os aposentados e os pensionistas da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta e da Câmara Municipal. 
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CAPÍTULO II 
DOS DEPENDENTES 

 
Art. 6º. O segurado obrigatório poderá inscrever como 

seus dependentes no SERVIMED: 

I - sem ônus adicional: 

a) o cônjuge, o companheiro ou a pessoa do mesmo sexo;  

b) os filhos ou enteados menores de 21 (vinte e um) anos 
ou inválidos, que residam com o segurado e vivam sob sua dependência 
econômica; 

c) o menor sob a guarda do segurado, em processo de adoção. 

II - com ônus adicional: 

a) os filhos solteiros ou enteados, maiores de 21 (vinte e 
um) anos e até 24 (vinte e quatro) anos, que estejam devidamente 
matriculados em estabelecimento de ensino regular, que residam com o 
segurado e vivam sob a sua dependência econômica; 

b) os pais, sem rendimento próprio, sem percebimento de 
benefício previdenciário ou assistencial, que residam com o segurado e 
que vivam às suas expensas; 

c) os irmãos, órfãos de pai e mãe, menores de 21 (vinte e 
um) anos de idade ou inválidos, sem rendimento próprio, que residam 
com o segurado e que vivam às suas expensas; 

d) os menores sob guarda e os menores tutelados, por 
decisão judicial, que não possuam bens ou recursos suficientes para o 
próprio sustento e que residam com o segurado. 

Parágrafo único. A dependência econômica em relação 
ao segurado deverá ser comprovada, na forma estabelecida em regulamento. 

 
CAPÍTULO III 

DA INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS E DOS DEPENDENTES 
 
Art. 7º. A filiação dos segurados obrigatórios ao SERVIMED 

dar-se-á na data do início do seu exercício na Administração Municipal. 
 
Art. 8º. A inscrição do segurado facultativo far-se-á 

mediante requerimento do interessado. 
 
Art. 9º. A inscrição de dependente será efetuada 

mediante requerimento do segurado. 
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Parágrafo único. O segurado responderá pelas despesas 
acarretadas ao SERVIMED por dependente com inscrição indevida, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

 
CAPÍTULO IV 

DA EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS 
 
Art. 10. Os segurados e seus dependentes inscritos no 

SERVIMED serão excluídos automaticamente na data da vacância do 
cargo ou emprego público. 

Parágrafo único. O saldo devedor será descontado no 
ato da rescisão e o saldo remanescente, se houver, deverá ser restituído 
aos cofres do SERVIMED. 

 
Art. 11. A exclusão de dependente do segurado do SERVIMED 

ocorre: 

I - para o cônjuge, pela nulidade ou anulação do 
casamento, por separação judicial ou por divórcio; 

II - para o companheiro ou para a pessoa do mesmo sexo, 
mediante solicitação do segurado; 

III - para os filhos, irmãos órfãos, enteados, tutelados e 
menores sob a guarda do segurado, por casamento ou ao completarem o 
limite máximo de idade ou cessação dos motivos;  

IV - por óbito; 

V - quando cessar a invalidez; 

VI - quando cessar a dependência econômica; 

VII - por perda da qualidade de segurado de quem ele 
dependa; 

VIII - para os dependentes com ônus adicional, por 
requerimento do segurado. 

§ 1º. O segurado será responsável pela comunicação de 
fato que faça cessar a dependência do beneficiário. 

§ 2º. A invalidez do dependente será atestada pela Junta 
Médica do IMPCG. 
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TÍTULO III 
DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA 

 
Art. 12. Período de carência é o tempo correspondente ao 

número mínimo de contribuições mensais efetuadas ao SERVIMED, 
indispensáveis para que o segurado tenha direito a usufruir os benefícios 
previstos nesta Lei. 

§ 1º. Independe de carência a concessão de benefícios 
aos segurados obrigatórios e seus dependentes diretos. 

§ 2º. Para os segurados facultativos e os dependentes 
com ônus adicional, o período de carência é de 3 (três) meses. 

§ 3º. Para os aposentados e pensionistas, o período de 
carência é de 3 (três) meses, exceto se a adesão for automática a partir 
da concessão do benefício. 

 
Art. 13. O segurado ou dependente que perder a condição 

de beneficiário do SERVIMED e nele reingresse, após decorridos 90 
(noventa) dias, fica sujeito a novos períodos de carência para ter direito 
aos benefícios previstos nesta Lei. 

 

TÍTULO IV 
DOS DIREITOS DOS BENEFICIÁRIOS 

 
CAPÍTULO I 

DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 
Art. 14. A Assistência à Saúde do SERVIMED compreende 

os seguintes benefícios: 

I - fundamentais: 

a) a assistência médica,  

b) a assistência odontológica; 

c) a assistência psicológica; 

d) a assistência fisioterapêutica; 

e) a assistência fonoaudiológica; 

f) terapia ocupacional; 

g) orientação nutricional; 
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h) assistência laboratorial em análises clínicas e em 
anatomia patológica; 

i) cirurgias não-estéticas; 

j) internações hospitalares em enfermaria ou em Unidade/Centro 
de Terapia Intensiva; 

II - facultativos: 

a) a assistência farmacêutica,  

b) o empréstimo-saúde, e 

c) as órteses e as próteses. 

§ 1º. Os serviços de assistência à saúde serão prestados 
nos locais definidos pelo SERVIMED, diretamente ou por terceiros, mediante 
credenciamento ou celebração de contratos ou convênios, com base nas 
tabelas aplicadas pelo SERVIMED, conforme valores previamente acordados. 

§ 2º. O SERVIMED poderá ressarcir, quando devidamente 
comprovadas, despesas de assistência à saúde realizadas por seus 
beneficiários em caráter de urgência e/ou emergência fora do Município 
de Campo Grande, de acordo com a tabela aplicada pelo SERVIMED 
vigente à época da realização do atendimento, observado o fator 
equalizador previsto no art. 17 desta Lei. 

§ 3º. Fica vedado ao SERVIMED conceder adiantamento 
de qualquer natureza, a beneficiários para efeito de assistência médico-
odontológica, laboratorial ou outra qualquer.  

§ 4º. O segurado poderá optar por internação em dependência 
superior, ficando sob sua responsabilidade o pagamento integral dos 
custos adicionais gerados em decorrência desta opção diretamente aos 
credenciados. 

 
CAPÍTULO II 

DO EMPRÉSTIMO-SAÚDE 
 
Art. 15. Poderá ser concedido empréstimo-saúde ao 

segurado, quando comprovada a necessidade de serviços de saúde em 
modalidade não prevista nos serviços contemplados pelo SERVIMED, 
observados os seguintes critérios:  

I - o valor não seja superior a 7 (sete) vezes a base 
contributiva do segurado;  
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II - a disponibilidade financeira do SERVIMED, a disponibilidade 
de margem consignável do segurado e a comprovação prévia da doença 
pela Junta Médica do IMPCG ou da Auditoria Odontológica.  

§ 1º. A amortização do empréstimo-saúde não poderá ser 
superior a 24 (vinte e quatro) meses e será efetivada mediante 
consignação das parcelas em folha de pagamento, incluídos amortização, 
juros de 1% (um por cento) ao mês, correção, taxas e demais condições 
estabelecidas pelo SERVIMED. 

§ 2º. Enquanto não for quitado o empréstimo-saúde anterior, 
somente será concedido novo empréstimo ao segurado quando observados 
os incisos I e II deste artigo.  

§ 3º. A amortização das parcelas do empréstimo-saúde 
concedido a servidor convocado ou contratado dar-se-á durante a 
vigência da convocação ou contratação.  

 
Art. 16. A perda da qualidade de segurado por vacância 

do seu cargo ou emprego, não implicará em rescisão do contrato de 
empréstimo que continuará em vigor até o final da sua liquidação, 
hipótese em que o SERVIMED emitirá, mensalmente, o documento 
próprio para o recebimento das parcelas remanescentes. 

 
CAPÍTULO III 

DO FATOR EQUALlZADOR 
 
Art. 17. Como fator equalizador na prestação dos 

Serviços de Assistência à Saúde o segurado participará do custeio da 
assistência à saúde efetivamente utilizada, por si ou por seus 
dependentes, na base de 30% (trinta por cento) dos custos dos 
procedimentos, ficando os 70% (setenta por cento) restantes a cargo do 
SERVIMED, observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. 

§ 1º. O segurado participará do custeio de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor em consultas médicas realizadas por si ou por 
seus dependentes no Centro Médico-Odontológico do Servidor Municipal ficando 
os 75% (setenta e cinco por cento) restantes a cargo do SERVIMED. 

§ 2º. O SERVIMED poderá estabelecer ou contratar, 
observada a legislação específica, seguro para a cobertura de débitos 
remanescentes, bem como contratar terceiros para cobrança ou recuperação 
de crédito, em caso de falecimento, demissão, exoneração, revogação de 
convocação e encerramento de contratação temporária de segurados que 
possuam saldo devedor com o Serviço de Assistência à Saúde. 
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§ 3º. Os valores devidos pelos beneficiários do SERVIMED, 
a título de fator equalizador, serão descontados mensalmente, em até 20% 
(vinte por cento) do vencimento-base, em folha de pagamento do segurado. 

§ 4º. No caso de falecimento de segurado, o saldo 
remanescente será descontado mensalmente sobre o valor dos proventos 
dos pensionistas, quando houver, observado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 5º. A perda da qualidade de segurado não o eximirá do 
pagamento de despesas decorrentes da Assistência à Saúde utilizada por 
si ou seus dependentes, hipótese em que o SERVIMED emitirá, 
mensalmente, o documento próprio para o recebimento dos valores devidos. 

 
Art. 18. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos 

casos decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional 
equiparada ao acidente de trabalho, conforme Legislação Federal que 
disciplina a matéria. 

 

CAPÍTULO IV 
DO AUXÍLIO-FUNERAL 

 
Art. 19. Será devido auxílio-funeral ao dependente do 

servidor filiado que vier a falecer, no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o 
menor vencimento-base da tabela de vencimentos dos servidores da 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, que será pago em parcela única 
ao cônjuge ou companheiro, ou, na falta destes, ao dependente inscrito 
há mais tempo. 

Parágrafo único. O direito ao recebimento do auxílio-
funeral prescreverá dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data 
do falecimento do segurado. 

 
Art. 20. Na inexistência de dependente habilitado, o 

SERVIMED poderá ressarcir, quando devidamente comprovado, despesas 
com o funeral de segurado à pessoa que requerer, no prazo de 60 (sessenta) 
dias da data do óbito, observado como teto o valor estabelecido pelo 
artigo anterior. 

 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS A BENEFÍCIOS 

 
CAPÍTULO I 

DO CUSTEIO DO SERVIMED 
 
Art. 21. O SERVIMED será custeado através das seguintes 

contribuições: 
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I - do segurado obrigatório: 3% (três por cento) da base 
contributiva; 

II - do empregador: 3% (três por cento) do total de todas 
as bases contributivas dos segurados obrigatórios do SERVIMED; 

III - do segurado facultativo, exceto aposentado e 
pensionista: 6% (seis por cento) de sua base contributiva, se estivesse 
percebendo sua remuneração; 

IV - do aposentado e pensionista: 5% (cinco por cento) de 
seus proventos; 

V - do dependente com ônus adicional: 6% (seis por 
cento) da base contributiva do segurado de quem ele dependa. 

 
Art. 22. O recolhimento das contribuições dos segurados 

obrigatórios e dos empregadores será efetuado ao SERVIMED até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subseqüente ao que se refere à remuneração dos 
servidores municipais. 

Parágrafo único. O atraso no recolhimento das 
contribuições ao SERVIMED implicará em correção do valor com base 
nos mesmos índices e critérios utilizados para a cobrança de impostos 
municipais em atraso. 

 
Art. 23. O recolhimento das contribuições dos segurados 

facultativos descritos no inciso I do art. 5º desta Lei será de 
responsabilidade do próprio interessado. 

Parágrafo único. Os segurados facultativos perderão o 
direito a usufruir os benefícios descritos nesta Lei no momento em que 
deixarem de recolher as contribuições devidas ao SERVIMED. 

 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 24. O FUNSERV, terá patrimônio próprio e o pessoal 

alocado em sua gestão será remunerado pelo Município. 
 
Art. 25. O SERVIMED será administrado por um Conselho 

Administrativo, composto por 8 (oito) membros, nomeados pelo Prefeito, 
sendo: 

I - o Secretário Municipal de Administração, que o presidirá; 
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II - um representante da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Controladoria-Geral; 

III - um representante da Secretaria Municipal de Saúde 
Pública; 

IV - o Diretor-Presidente do IMPCG; 

V - dois representantes dos servidores do Poder Executivo, 
indicados pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários da Administração 
Municipal e pelo Sindicato Campograndense dos Profissionais da 
Educação Pública - ACP; 

VI - 1 (um) representante dos servidores do Poder Legislativo;  

VII - 1 (um) representante dos servidores inativos. 

§ 1º. Os membros do Conselho Administrativo não serão 
remunerados, sendo as suas atividades consideradas como de relevantes 
serviços prestados à Administração Pública Municipal. 

§ 2º. Os representantes dos servidores do Conselho 
Administrativo serão escolhidos dentre os detentores de cargo efetivo. 

§ 3º. O Conselho Administrativo do SERVIMED tem por 
finalidade estabelecer diretrizes para a concretização da política de 
assistência à saúde dos servidores e suas atribuições serão definidas em 
regulamento próprio.  

 
Art. 26. O SERVIMED será fiscalizado por um Conselho 

Fiscal, composto por oito membros, nomeados pelo Prefeito, sendo: 

I - o Secretário Municipal de Administração, que o presidirá; 

II - um representante da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Controladoria-Geral; 

III - um representante da Secretaria Municipal de Saúde 
Pública; 

IV - um representante do IMPCG; 

V - dois representantes dos servidores do Poder Executivo, 
indicados pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários da Administração 
Municipal e pelo Sindicato Campograndense dos Profissionais da 
Educação Pública - ACP; 

VI - 1 (um) representante dos servidores do Poder Legislativo; 
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VII - 1 (um) representante dos servidores inativos. 
 
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados, 

sendo as suas atividades consideradas como de relevantes serviços 
prestados à Administração Pública Municipal. 

 
§ 2º. Os representantes dos servidores do Conselho Fiscal 

serão escolhidos dentre os detentores de cargo efetivo. 
 
§ 3º. O Conselho Fiscal do SERVIMED tem como finalidade 

fiscalizar a aplicação dos recursos do FUNSERV e suas atribuições serão 
definidas em regulamento próprio.  

 
Art. 27. A gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 

contábil do FUNSERV obedecerá às disposições estabelecidas pela Lei 
Federal n. 4.320, de 17/3/1964 e normas complementares. 

 
Art. 28. As despesas administrativas do SERVIMED, 

incluídas àquelas com móveis, materiais e equipamentos utilizados em 
expediente e com pessoal, não poderão exceder a 10% (dez por cento) 
ao ano da receita arrecadada. 

 
Art. 29. Fica o SERVIMED autorizado a celebrar 

convênios com Órgãos e Entidades integrantes da Administração Pública 
do Estado de Mato Grosso do Sul, para concessão de assistência à 
saúde aos seus servidores ou empregados e dependentes, observados 
os critérios, condições e normas estabelecidas nesta Lei, bem como 
firmar convênio de reciprocidade com Entidades de Saúde de Servidores 
Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
Art. 30. O Poder Executivo expedirá os atos regulamentares 

necessários à plena execução desta Lei. 
 
Art. 31. Esta Lei entra em vigor e produzirá efeitos a partir 

da data de sua publicação. 
 
Art. 32. Ficam revogadas as disposições em contrário, em 

especial a Lei n. 3.636, de 2 de julho de 1999, exceto o art. 31, dessa Lei. 
 

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 
 

NELSON TRAD FILHO 
Prefeito Municipal 
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