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LEI N° 138/95 de 03 de março de 1995 

 
 

DISPÕE SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL, O SERVIÇO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SAÚDE DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS E INSTITUI O FUNDO MINICIPAL DE 
APOSENTADORIA, PENSÕES E PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E Á SAÚDE – FAPS  
 

 
BALDUÍNO RADAVELLI, Prefeito Municipal de Vargem Bonita- 

SC faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte LEI: 
 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
Art. 1° O SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL é a Saúde assegurará os meios de 
manutenção e proteção da Saúde e Bem Estar Social, aos servidores Municipais da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, seus dependentes e assistidos, na forma 
prevista nesta Lei. 
 
Art. 2° Os Servidores efetivos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, serão 
apresentados na forma prevista na Constituição Federal e nesta lei. 
 

CAPITULO II 
DA APOSENTADORIA 

 
SEÇÃO I 

Da Concessão da Aposentadoria 
 

Art. 3° O Servidor será aposentado: 
I - Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes 
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em 
Lei, e proporcionais nos demais casos; 
II - Compulsoriamente, aos sessenta anos de idade, se mulher e aos sessenta e cinco anos, se 
homem, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 
III - Voluntariamente: 

a- Aos trinta e cinco anos de serviço, se o homem e aos trinta, se mulher, com 
proventos integrais; 

b- Aos trinta anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e vinte e 
cinco, se professora, com proventos integrais; 
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c- Aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos 
proporcionais este tempo; 

d- Aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço; 

IV- Quando o servidor tiver exercido funções alternadamente em atividade comum e em 
atividade profissional sob condições especiais, que sejam ou que venham a ser consideradas 
á saúde ou a integridade física.  
Parágrafo 1° - A aposentadoria por invalidez permanente, de que trata o inciso I deste 
artigo, será sempre precedida de licença por período não excedente de 24(vinte e quatro) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos casos considerados recuperáveis por 
Junta Medica, salvo quando o Laudo Medico concluir pela incapacidade definitiva para o 
Serviço Publico. 
 
Parágrafo 2° - A invalidez para o exercício do cargo não pressupõe e nem se confundem com 
a invalidez para o Serviço Publico. 
 
Parágrafo 3° - O servidor será readaptado se não for considerado invalido para o Serviço 
Publico, nos termos de que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 
 
Parágrafo 4° - Os aposentados por invalidez submeter-se-ão a exames médicos periódicos, 
na forma do artigo 9° desta Lei. 
 
Parágrafo 5°- A Aposentadoria Especial será devida ao segurado, uma vez cumprida à 
carência de 36 (trinta e seis) meses, que tiver trabalhando habitual e permanente, 15 
(quinze), 20(vinte0 e 25(vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeitos as 
condições especiais que prejudiquem á saúde ou a integridade física, constantes nos anexos 
I e II da Lei Federal n° 8.213 de 24 de julho de 1991. 
 

SEÇÃO II 
Dos Proventos da Aposentadoria 

 
Art. 4° - Os proventos da aposentadoria serão integrais: 

I - Nas hipóteses previstas no inciso III, alíneas a e b, do art. 3° desta Lei; 
II - Quando invalido, em conseqüência de acidente no exercício de suas atribuições, ou 

em virtude de doença profissional; 
III - Quando acometido de alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, espondilartrose e outras doenças 
previstas em Lei Federal, com base nas conclusões da medicina especializada. 

 
Parágrafo 1° - Acidente é o evento danoso físico ou mental, e se relaciona mediata ou 
imediatamente com as atribuições do cargo. 
 
Parágrafo 2° - Equipara-se a acidente a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no 
exercício de suas funções. 
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Parágrafo 3° - A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de 10(dez) dias, 
prorrogável quando as circunstancias o exigirem. 
 
Parágrafo 4° - Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições do serviço 
ou fatos ocorridos, devendo o Laudo Medico estabelecer-lhe rigorosa caracterização. 
 
Parágrafo 5°- Excetuando-se hipóteses citadas nos incisos I, II e III, do art. 4°, a 
aposentadoria será proporcional ao tempo de serviço na seguinte forma: 

I - 1/35 avos, se homem e 1/30 avos, se mulher, se a aposentadoria for compulsória ou 
por invalidez permanente, quando o motivo que lhe der causa não se enquadrar nas 
hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 4°, excetuando-se os servidores 
ocupantes de cargo de professor; 

II - 1/30 avos, se homem e 1/25 avos, se mulher, nas hipóteses previstas no art. 3°, 
inciso III e no caso dos ocupantes de cargo de professos, quando a aposentadoria for 
voluntária. 

 
Art. 6°- Os proventos de aposentadoria proporcional não serão inferiores a 70% (setenta por 
cento) dos vencimentos do servidor, observando o que dispõe o art. 201, parágrafo 5° da 
Constituição Federal. 
 
Parágrafo Único - E assegurada aposentadoria, nos termos desta Lei, calculada sobre a 
media dos trinta e seis (36) últimos vencimentos de contribuição, corrigidos 
monetariamente mês a mês, de acordo com o índice oficial da União. 
 
Art. 7° - Para fins desta Lei conceitua-se como vencimento e pelo exercício de cargo publico, 
o valor fixado em Lei, nunca inferior a um valor-base do Município, de modo a preservar-lhe 
o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no inciso XIII do 
artigo 37 da Constituição da Republica. 
 
Parágrafo Único - As horas extras habituais, ou adicional correspondente, adicional de 
penosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno, integram os vencimentos para 
efeito desta Lei. 
 
Art. 8° - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar o vencimento o servidor em atividade. 
 
Parágrafo 1° - Serão estendidos aos inativos os aumentos dos vencimentos decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se deu a aposentadoria do 
servidor, quando mantidos a mesma natureza, atribuições e grau de instrução, exigidos 
então para o cargo. 
 
Parágrafo 2° - Não será estendido aos inativos o aumento de vencimento individual 
decorrente de promoção ou acesso de servidor em atividade, de acordo com a Lei. 
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Art. 9° - A invalidez e interdição mencionadas nesta Lei serão verificadas e acompanhadas 
anualmente pelos órgãos próprios do Município ou por profissionais ou entidade 
credenciada. 
 

CAPITULO III 
DA PENSÃO 

 
Art. 10° - O beneficio da pensão por morte, do servidor efetivo, correspondera a totalidade 
dos vencimentos ou proventos da inatividade do servidor falecido. 
 
Art. 11°- Aplica-se á pensão o disposto nos artigos 5°, 6° e 7° desta Lei. 
 
Art. 12° - A metade do valor da pensão será concedida a uma das pessoas seguintes: a 
esposa, ao marido, a companheira, ao companheiro com o qual tenha vivido mais de5(cinco) 
anos; a outra metade, repartimento, aos filhos solteiros, enquanto menores de 18(dezoito) 
anos, estudantes, não emancipados ou maiores inválidos ou interditos ou dependentes, na 
forma do parágrafo único do art. 12 desta Lei. 
 
Parágrafo Único - A pensão será integral ao beneficiário, quando não se configurar os casos 
previstos no “caput” deste artigo. 
 
Art. 13 - A esposa ou o marido perde o direito da pensão: 

I - Se estiver separado judicialmente, divorciado, por ocasião de falecimento do 
servidor, sem que lhe tenha sido assegurado judicialmente prestação de alimentos 
ou outro auxilio e, também, pela anulação do casamento; 

II - Encontra-se a esposa ou o marido separado de fato por mais e 02(dois) anos, sem 
pensão alimentícia ou outro auxilio determinado em juízo; 

III - Pelo abandono do lar, desde que reconhecida a qualquer tempo, esta situação por 
sentença judicial. 

  
Parágrafo Único - Excluindo qualquer das partes do direito á pensão, o valor correspondente 
será acrescido as demais partes. 
 
Art. 14 - Alem das hipóteses previstas nesta Lei, perde, ainda, a qualidade de beneficiário da 
pensão: 

I - Se desaparecerem as condições inerentes á qualidade de dependentes; 
II - O invalido ou interdito, pela cessação da invalidez ou da interdição; 

III -  Os benefícios em geral, pelo matrimonio ou pelo falecimento. 
 
Art. 15 - Os dependentes que forem excluídos do benefício da pensão por não preencherem 
os requisitos legais previstos, não terão essa condição restabelecida, se posteriormente ou a  
qualquer tempo vierem a atender esses mesmos requisitos. 
 
Art. 16 - A concessão da pensão não ser adiada pela possibilidade de existirem outros 
dependentes. 
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Parágrafo 1° - O pedido de redistribuição da pensão que ocasionar a inclusão ou a exclusão 
de dependentes só produzira efeito a partir do deferimento do pedido, sem o pagamento de 
prestação anterior. 
 
Parágrafo 2°- O cônjuge ausente, assim declarado em juízo, não exclui aos dependentes 
direito a pensão, que só será devida aquele, com o seu aparecimento, a contar da data do 
referimento de sua habilitação, com redistribuição da pensão em partes iguais. 
 
Parágrafo 3° - No caso de segurados, marido e mulher, será devida, individualmente, de 
ambos, a pensão de seus dependentes. 
 
Art. 17- Por morte do servidor, ou seu desaparecimento em conseqüência de acidente, 
desastre ou catástrofe, declarada pela autoridade judiciária, será concedida aos seus 
dependentes uma pensão provisória, a contar da declaração, na forma estabelecida neta Lei. 
 
Parágrafo Único - Verificado o reaparecimento do servidor, o pagamento da pensão cessará 
imediatamente, desobrigados os beneficiários da reposição das quantias já recebidas. 
 
Art. 18 - A pensão será dividida a partir do mês em que ocorrer o falecimento do servidor. 
Art. 19 - O direito á pensão não prescreverá, mas prescreverão as prestações respectivas 
não reclamadas no prazo de 1(um) ano contado da data em que forem devidas. 
 

CAPITULO IV 
DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SAÚDE 

 
SEÇÃO I 

Dos Segurados, Dependentes e Inscrição 
 

Art. 20 - São considerados segurados obrigatórios todos os servidores, ativos e inativos e 
pensionistas, que recebam da municipalidade, das autarquias e das fundações, estipêndios 
de qualquer natureza, vinculados ao regime estatutário. 
 
Parágrafo 1° - Será permitida a inscrição dos agentes políticos e administrativos municipais, 
optativamente, durante o respectivo mandato eletivo e nomeação, com a contribuição 
regular das FAPS. 
 
Parágrafo 2°- O servidor afastado de suas atividades, sem remuneração, deverá, 
obrigatoriamente, recolher suas contribuições na forma do disposto nesta Lei. 
 
Art. 21 - A inscrição do segurado, de seus dependentes e assistidos é indispensável a 
obtenção de qualquer prestação, devendo ser fornecido documento que a comprove. 
 
Parágrafo 1° - Efetuar-se-á a inscrição: 
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a- Mediante requerimento, aos agentes políticos, dependentes e assistidos, onde 
fique comprovada habilmente a qualificação e condições pessoais de cada um, 
nos termos do art. 25 e seguintes desta Lei. 

b- De oficio, pelo serviço, para segurado obrigatório, mediante simples informação 
do inicio de exercício de servidor, prestada pelo órgão competente. 

 
Parágrafo 2° O Servidor Municipal de Assistência Social e aa Saúde promovera todas as 
facilidades para a inscrição dos dependentes e assistidos dos segurados e na concessão dos 
benefícios previstos nesta Lei, adotando procedimentos sumários, preferencialmente 
através de formulários impressos e padronizados. 
 
Art. 22 
 
 
 
 
 
 
Art. 2° - Fica autorizado o Poder Executivo a repassar para a UNOESC a importância de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) em duas parcelas iguais de R$ 1.000,00(mil reais) á serem pagas nas 
datas de 25 de abril de 1995 e 25 de junho de 1995 destinada a cobrir despesas de Custeio. 
 
 
Art. 3° - As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão á Conta de Dotação 
própria do orçamento Vigente. 
   
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vargem Bonita, em 29 de março de 1995. 
 
 

Balduíno Radavelli 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29 de março de 1995. 
 
 
 

Roldão Do N. Maestri 
Séc. de Adm. e Finanças 


