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LEI Nº 457/2010. 
              DATA: 29 DE JUNHO DE 2010.  

 
 
SUMULA: “DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA 
REAVALIAÇÃO ATUARIAL REALIZADA EM MARÇO DE 
2010 E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 

310 DE 26  DE DEZEMBRO DE 2006 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 
 

A Câmara Municipal aprovou e BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, 

Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais sanciona a seguinte Lei: 
 
 

 Art. 1º. Os artigos 44 e 47 da Lei 310/2006 de 26 de dezembro de 2006, 

alterados na Lei Complementar Municipal nº 407 de 03 de setembro de 2009, passam a vigorar 

com a seguinte redação. 

Art. 2º – A receita da PREVVER será constituída, de modo a garantir o seu 

equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma: 

 

I - de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1º do art. 

149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição; 

 

II - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas igual 

a 11% (onze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões que 

superarem o teto máximo do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; 

 

III - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e 

fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 12,44% (doze inteiros e quarenta e quatro 

décimos de percentuais) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos; 
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IV - de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de 

orçamento próprio, igual à fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de 

contribuição dos segurados obrigatórios; 

 

V - de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da faculdade 

prevista no art. 6º, correspondente a sua própria contribuição, acrescida da contribuição 

correspondente à do Município; 

 

VII - pela renda resultante da aplicação das reservas; 

VIII - pelas doações, legados e rendas eventuais; patrocínios para ajuda de 

custo; 

IX - por aluguéis de imóveis, estabelecidos em Lei; 

X - dos valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º 

do art. 201 da Constituição Federal. 

 

§ 1º - Constituem também fonte do plano de custeio da PREVVER as 

contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II e III incidentes sobre o abono anual, 

salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e os valores pagos ao segurado pelo seu 

vínculo funcional com o município, em razão de decisão judicial ou administrativa. 

 

§ 2 º - A contribuição prevista no inciso II deste artigo, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante, incidirá apenas sobre parcelas de proventos 

de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição 

Federal; 

                      § 3º - A taxa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da remuneração, 

proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social 

relativamente ao exercício financeiro anterior, paga pelo município para as despesas 

administrativas do PREVVER em obediência ao disposto na Portaria 403/08 do MPAS, está 

incluída na alíquota de contribuição disposta no inciso III. 
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Art. 3º Caberá do mesmo modo, aos setores mencionados no inciso I, recolher 

ao PREVVER ou a estabelecimentos de crédito indicado, até o dia 20 (vinte) do mês 

subseqüente, a importância arrecadada na forma do item anterior, juntamente com as 

contribuições previstas no inciso III, do art. 44, conforme o caso. 

 
Art. 4º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação 

atuarial, realizado em Março/2010. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ou afixação,  revogada 

as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Monte Verde-MT., 29  de  Junho de 2010. 

 

 

 

 

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES 
Prefeita Municipal 


