PREFEITURA DO MUljICiP1"J DE CATANDUVA
.

ESTADO DE SAO F';.lLO
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r

INSTITUI

o

SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA

MÊDIC~ DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS

DE CA;fANDUVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

FÉLIX SAHÃO JÚNIOR

Prefeilo do Município

de Colonduva. E\lado de São Paulo. no uso de suas atribuições legc·s. sanciona e promulga
a seguinte Lei, aprovad9 pela Câmara Municipal. em sGo sessão de 06 de dezembro de
2.002. conforme Resolução sob n° 4. I 53.

•

DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS MUNICípIÁRIOS DE CATANDUVA- IPMC

Art. 10 - Ao segurado. conlribuinle do IPMC e seus
dependentes. serâ preslada pelo
:- ,

IPMC

assistência

Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva -

médico. ambulalorial e hospitalar. compreendendo serviços de nalureza

clínica e cirúrgica.

§ 10 - Para a prestação do benefício de que Irata
este artigo e. após .prévia aprovação pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Municipal de

Previdência, o

•

Instituto de Previdência àos Tvlunicipiáriüs de Catanduva • IPMC, utilizará de

serviços próprios. contratados com terceiros e ou conveniados.

§ 2° -No mês de oufubro de cada ano serâ realizado
reunião conjunta entre os Conselheiros Fiscais, os Conselheiros Mur:cipois de Previdência e o
Direlor Superintendente do IPMC poro decidir sopre as coberturas e serviços a serem
oferecidos. no execsicio subsequente.

"""I

§ 3°· Os conselheiros e o D retor Superintendenle do
IPMe. reunidos nos termos do parágrafo anterior, deverõo ehbo5'J' 5.. . 0$ decisões no valor de

reservas financeiros existentes paro tal fim, bem como no custo do plano oferecluv e

projeção das arrecadações do exercício subsequente. podendo adolar alravés de

(

Resolução as seguintes medidas conjunta ou isoladamente:

I
erf1a,.,,:::ica~::,: serem

c.

-

Red'Jzir o

;:derodos come: cepe:'dentes

1:·rT"j~e

de idade para os fiihos não

j:: 0:;:)00

ce saúde:

Continuo...
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II - Instituir ou mo;orm cobrança de fotor moderador
para eAomes e consultas:

III - Interromper o inclusão de novos dependentes
no plano;'

.rv -

Estabelecer percentual do custo mensal paro

. manutenção e inclusão de dependentes no plano; e,

•

v

Sugerir ao Prefeito Municipal o aumento de

contribuição.

§ 4° - Na reunião prevista no parágrafo anterior
deverá ser

apresentada pelo menos duas alternativas comprovadamente viáveis para

manter o equilibrio financeiro da manutenção do plano de saúde. uma que aumente o
receito e outra que reduza a despesa. as quais serão submetidos à votação dos segurados
em

ossem~io previamente

convocado paro taUim.

DOS BENEFICIÁRIOS

AIt. 2° - Os beneficiários do Assistência Médico de

•

que troto esla Lei classifiCam-se em segurados,

pensiani~tas

e dependentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Paro fins de interpretação do
estatuído no presente diplomo legal. entendo-se:

I - Benefiçiário - .Servidor Público Municipal efetivo ou
se~s

depe1denfes. que, por qualquer motivo, estejam em 9:>,0 de benefício custeado pelo

!PMe ou p:Jr qualquer outra ins"itu'çào de Previdência:

II -

Segurado - Servidor

Público Municipal efetivo

ativo, inotivo e pensionistas;

III - Pensionista - dec9'"'dente de Se,.. ,. 'idor Público
/V,..):"icipai efetivo,

q'J8 '

dos Municiplários de CaL

)$

o fo:ecir'l"':e--:tc deste. posso o re:'.:?ce" :::: Instituto de Previdência

luva· IPMC

L,""",:]

:-enda mensal:

Confinua...

". '
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N

- Dependente - membro da família de Segurado

enquadrado no artigo 4° da presente Lei. obseNando-se no que couber o disposto no artigo 1°.

§ 3°. Inciso I da presente Lei".

DOS SEGURADOS

•

Art. 3 0 - São segurados para efeitos da Assistência
Médica instituida por esta Lei:

I - Os SeNidores Púbiicos efetivos ativos da Prefeitura

-.

do Municipio de Catanduva, de suas Autarquias e Câmara Mun~1 de Catanduva,
.

contribuintes do iPMC;

II - Os SeNidores Públicos efetivos inativos da Prefeitura
do Município de Catanduva, de suas Autarquias e Câmara Municipal de Catanduva,
contribuintes do IPMC;
-_-::-"

III - Os SeNidores efetivos ou em estágio probatório

•

que estejam ocupando cargo em comissão, contribuintes do IPMC;

N - Os pensionistas, contribuintes do

IPM~

Art. 4 0 - Consideram-se .S!ependentespara fins de
assistência médica:

-e.-j
I - O cónjuge;

II - O companheiro ou companheira designado que
comprove uniâo eslável como-entidade familiar;

(
III - A mãe e () pai viúvos, que não exerçam nenhL" ;")0
afividode remJnerada. que COM;)fOVem dependência econõrnica do

servido~

e

QJe

o

sejam s8g-.Jraaos ali benef:ciá':Qs oe quat.q-.Jer oufro instituto de previdência oflc'!o: o .... p,':V8':"

N - Os filhos Ou equiparados, não emancipados. atê

completarem vinte e

u~ anos d~ idad~~u inválidos, enquanto durar a invalidez;
~
I

_. __ ._--~_.-----------_._-

~
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v - Os filhos

ou equiparados até completarem 24 (vinte

e quatroj anos de idode. quando cOMprovarem. anualmente. estarem freqüentando curso de
nível uníversitérío e desde que não exerçam nenhuma otividode remunerada;

VI - Os irmãos órfãos. desde que solteiros, inválidos ou
incapazes e que não tenham meios de subsistência próprio.

.

,

.,

•

§1
V

°- Equiparo-se o filho, nas condições dos Incisos IV e

deste Arfigo, o menar que esteja sob futela

do segurado,

e não possuo condições

sufic'lenles poro o próprio sustento e educação.

§ 2° -

Considero-se companheiro ou companheiro,

para fins de assistênc'la mêdica. o pessoa que, sem ser casado. mantenho união esfável, por 2
(dois) anoS ou mais,

com o Segurado ou com o Segurado, comprovadCl~avês de

declaração do segurado atestado

par duas testemunhos com

firmo reconhec'lda em

Canório.

§ 3° - A dependência econõmica dos pessoas

indicadas nos Incisos I, e IV. deste Arfigo é presumido e o das demais deve ser comprovado.
mediante apresentação de provas exigidos pelo Instituto.

••

§ 4°· A comprovação do invalidez. incapac'ldade e
doença, nos casos em que forem previstos em Lei espec'lfica, será feito mediante inspeção
médica designada pelo Instituto de Previdência dos Muniôpiários de Catanduva -IPMC.

§ 5° - A concessão do beneficio o eeneficiário de que

trotam os Incisos I, II, IV. V exclui desse direito os beneficiários referidos nos demais Incisos.

Art. 5° - l:lcumbe 00 segurado o inscrição de seus

dependentes. que. contudo. poderão promovê-lo coso aque:e venho o falecer sem tê-lo
efetuado.

Art. 6° - A perda do qualidade de dependente
ocorre:

I

Paro o cônJuge. pelo separação

divórcio. com homologaçõo ou decisão judicial transitada em julgado;

..

" . " '.-,>"

(
l
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II - Poro o compone,eira

Ou

companheiro. pelo

cessação do união estável com o segurado;

III - Paro os filhos ou eqc'parados e
dependentes.

00

os irmãos

completarem 21 (vinte e um) anos de iddde, solvo se inválidos ou incapazes,

observónda-se no que couber o disposto no artigo J'. § 3', Inciso I do presente Lei;

•

IV.,. Poro Os tilhos ou equiparados 00 completarem 24
(vinte e quatro) onos de idade. quondo estiverem treqüentondo curso de nivel lJniversitário
observando-se no que couber o disposto no artigo I'. § 3', alínea "o" do presente Lei;

v - Paro os dependenles em geral,
invalidez ou incapacidade; e pelo falecimento.

-1;'

pelo cessação da

DO CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA MEDICA

AIt. 7° - A assistência médica estabelecido por esta
Lei será custeada mediante recursos de contribuições compulsórias da Prefeitura Municipal.
Autarquias e

•

Cãmara Municipal de Catanduva, bem como por outros recursos que lhe

forem atribuidos.

DAS CONTRIBUIÇÕES

--AIt. 8° - A contribuição para o assistência médico
~~

compulsório do Prefeitura, suas AutarqtJias e Câmara Municipal de Catarduva

serâ

cons;"u'da de recursos oriundos do orçamento e seró calculada rredianle o o:llicação do
oliq-J:::to de 7% [sete por cento) sobre o total mensal creditado em

t:::~ha de p~Jamento dos

'serv!00reS ati vos efetivos abrangidos por esta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO
este Artigo deverá ser repassado 00

A contribuição de que troto

'PMe até o dia J 5 do mês subsequente ao mês de

1

referência do folho de pagamento, nos mesmos moldes do repasse do contribuiçâo
p r 8videnciário.

§ 10 • Os Servidores efetivos

oC'Jpan~es

de cargos em

comissão, terão a contribuição Lu/culada sobre o toto) de venó"r:ent()s

exercício deste cargo.

Conffnuo...

---------
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§ 2° . O contribuinte ot:'gatório. que vier o respo-:der
pelas atribuições de cargo vogo, em substituição ou função, terá o contribUição calcu'ada
sobre o total de vencimentoS' carrespondente o este ca'gC) Ou função. enquanto duror o
mesmo.

§ 3° - No hipótese de acumulação permitido em lei.
o contribuição será calculada sobre os vencimentos correspondentes o lotalidade da

•

remuneração.

AIt. 9 0

-

O Segurodo que estiver afastado da cargo

ou função. com prejuízo de vencimentos ou salários. para exercer Mandato Eletivo
Municipal. Estadual ou Federal. poderá recolher as contribuições previstas neste Artigo. pelo
período que perdurar o respectivo afastamenlo. calculados sobre a remuneração do cargo
efelivo correspondente a contribuição da patrocinadora,

PARÁGRAFO ÚNICO - AS contribuições previstas neste
Artíg6"Oeverão ser recolhidas até o quinto dia útil subsequente de cada mês. na sede do

Instituto de P1evidência dos Municipiários de Catanduva - IPMe, juntamente com a contribuíção
previdenciária,

I~

•

AIt. 10 - As contribuições devidas na farma desla lei
não ce-colhidas no prazo legal ou recolhidas a menor, ficarão sujeitos à incidência de multa
no percentual de 0.07% (sete centês'lmos por cento) por dia de atraso. além de juros de mora
de 0.5% Imeio por cento) ao mês e otualização monetário pelo IPCA/IBGE. até a dolo do seu
efetivo pagamento. sendo da responsabilidade do Diretor Superintendente do Instituto de
Previdênci.: dos ~funicipiá.rios de Calanduva - IPMC

'JS oções necessários. inclusive judiciais. s~

for o coso. para ga'antlr os recolhimentos devidos pe'2 6'~ ';:s c,,",pregodares de que t'o:o
esto

~ei.

§ 1° • O percentual previsto no "caput" deste artigo
será aplicodo por prazo máximo de 30 (trlnto) dias o contar do venc'lmento da contr'>buição,

§ 2° • Decorrido o prazo previsto no porágrofo
ant5':-;or, será op["::::o:)o multo de 10% (dez por cento), serr:

AIt. 11 - As contrib_
desta Lei incidi.3o sobre o 13° salório .

.

,.~.

,:550

~es

"pro rato die".

o que se refere o artigo 80á

d

",
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Art. 12 - ,:]
I

~

Câmara Municioal. os Diretores de Autarquias

?refe:-:)

':J? Município. o

Pre5iaen~e

da

e as orderladores de despesas serào

responsabilizados, solidariamente, na forma da Lei. caso o recolhimento e o repasse das
contribuições dos Órgõos sob sua responsabilidade não ocorram na data e condições desta
Lei.

•

,---

DA ADMINISTRAÇÃO

Art, 13·

Os recursas para a Assistência Mêdica

serõo administrados pelo .Lliretor Superintendente. Conselho Fiscal, Conselho Municipal de
Previdência e Chefe da Seçãó de Serviços Administrativos do IPMe.
Art. 14 • As atribuições dos Conselheiros, do Diretor
Superintendente e do Chefe da Seção de Serviços Administrativos são aquelas elencadas na

"

Lei Complementar n° 127 de 24 de setembro de 1999,

>}:1§ 10

-

Não serão remunerados os Conselheiros, o

Diretor Superintendente e o Chefe da Seção de Serviços Administrativos em decorrência da
administração da Assistência Médica,

•

§ 20

-

A Assistência médico poderá ser administrada

com trabalho voluntário de segurados ou de servidores efetivos da Prefeitura Municipal,
cedidos pelo Prefeito Municipal para prestar serviços j'~nto 00 [PMe.

DISPOSIÇÕES EJ:\AIS

Art. 15 • Os recursos financeiros do Instituto de

Previdência dos Municipiários de Catanduva - IPMC. integrantes do conjunto de reservas
matemáticos necessárias para o cobertura do benefício de assistência méd;co, serào
aplicados em ativos r;egociodos nos mercados financeiros e de capitais ou em outros for~as

legais de investimentos de capitais, aprovados pelo Banco Central do Brasil. em Instituiçõo
Financeira especializado Oficial, de modo o assegurar-lhes segurança, rentabilidade,
.

liquidez, solvabilidade e transparência.

Art. 16 - As despesas administrolivas do IPMC pa,o
r;o . . .;L.te~çõo da Ass:s~éncio Médico serõo c ....,steodOs cem r<scursos arrecaaadO~
Assistência Médico.

Continua...
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Art. 17 - As despesas adminislrativas do IPMC que
sejam comuns entre o Assistência Médico e o Previdência deve'ão ser rateadas, devendo
nos meses pares serem custeadas com recursos previdenciórios e nos meses ímpares com

recursos do Assistência Médico.

PARÁGRAFO. ÚNICO -

Entende-se por despesas

administrativos comuns as decorrentes de Administração do IPMC com energia elétrica.
aluguei do sede, águo, telefone, IPTU, materiais de limpeza e outros equivalentes.

Art. 18 . As dúvidas surgidas no aplicação desta Lei
Complementor serão dirimidas em reunião conjunto do Con;elho Fiscal do IPMC, do
Conselho Municipal de Previdência e do Diretor Superintendente do IPMC, observados
legislações superiores que

dispó~~om sobre o maléria.

Art. 19 • A reunião de que traIo

° § 20, do Art. 10,

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias do publicação do presente Lei, sendo as
deliberações sobre os serviços e coberturas o serem' oferecidos poro

° exercício de 2.003

.'
,~

publicadas em igual prazo.

§ 10 - Fixado o coberturo e os serviços o serem

oferecidos aos beneficiários. no formo do previsto nos §§ 1°.2° e 30 do Art. 1°, deverá o
IPMC publicar edital de licitação poro contratação de terceiro, coso não faço opção por
serviços próprio, no prazo de 30 (trinta) aias.

Art. 20 . Esta Lei entrarei em vigor no dolo de suo
puoFcoção. revogojCls os dis,",osiçães em contrório.

PAÇO MUNICIPAL

.0,-1
"JOSÉ ANTÔNIO BORELLI", AOS IC

DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2.002.

FÉLIx~oJ
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADIV.INISTRAÇ~O

----Jt:::2:.
PE~~IRA

NA CATA SUPRA

I

LÚCIA.:NO

SECRETARIO MU:"ICIPAl DE :"EGÚCIOS )l'RiDICOS

SOAR/fátima.·
-~~-
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