
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
(CIDADE DA SAÚDE)

LEI N°. 3.770 DE 1º DE JULHO DE 2014
Projeto de Lei nO 69/2014

(Altera dispositivos da Lei Municipal nO 2.612, de
4 de julho de 2001 e dá outras providências)

o PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA

NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a

seguinte Lei:

Art. 1° O artigo 24, da Lei nO 2.612, de 4 de julho de 2001, passa a ter a

seguinte redação:

"Art. 24 - Ao Conselho Administrativo do SERPREV compete decidir sobre a

aplicação dos recursos financeiros da autarquia e sobre o uso de seu patrimônio,

estabelecendo diretrizes e planos para a concessão dos benefícios previdenciários

e assistenciais em favor dos segurados e seu dependentes, especialmente:

(...)
XVIII - eleger o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário, logo após a posse

regular de novos conselheiros;

XIX - homologar a concessão de aposentadorias, pensões e demais benefícios

previdenciários;

XX - aprovar a política de investimento dos recursos previdenciários feitas pelo

Comitê de Investimentos, em face das determinações de investimentos e das

.">, regras do Conselho Monetário Nacional;

XXI - tomar conhecimento das avaliações e reavaliações atuariais;

XXII - funcionar como órgão consultivo do Diretor do SERPREV nas questões por

ele suscitadas;

XXIII - tomar ciência das prestações de contas do Tribunal de Contas;

XXIV - deliberar sobre a abertura de concurso público para preenchimento das

vagas do quadro permanente de pessoal;

XXV - acompanhar a aplicação da legislação pertinente ao Regime Próprio de

Previdência Social;

XXVI - aprovar, previamente, o parcelamento de débitos previdenciários do

Município com o SERPREV; ~

XXVII - solicitar providências e tarefas ao Diretor, inclusive a elaboração de .

estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e

organizacionais relativos a assuntos de sua competência;
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- autorizar a participação de conselheiros, servidores permanentes ou

temporários, em palestras, cursos, congressos, simpósios e outros eventos

assemelhados, às custas do SERPREV, que possuam como tema matérias que

dizem respeito ao SERPREV;

XXIX - autorizar, previamente, a concessão de qualquer vantagem pecuniária aos

servidores da autarquia;

XXX - homologar as prestações de contas anuais ao Tribunal de Constas do

Estado;

XXXI - decidir sobre o parcelamento dos débitos previdenciários do SERPREV com

as entidades, e
XXXII - resolver os casos omissos ou que lhes forem encaminhados pelo Diretor.

§ 1° As matérias sujeitas à homologação do Conselho Administrativo do

SERPREV somente poderão deixar de ser homologadas na hipótese de comprovada

prática de ilegalidade.

§ 2° Os membros do Conselho Administrativo serão responsabilizados por

eventuais penalidades sofridas por assuntos que são de sua competência."

Art. 2° O inciso VIII, do artigo 25, da Lei nO 2.612, de 04 de julho de 2001,

passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 25 - (...)

VIII - encaminhar ao Prefeito e à Câmara Municipal as deliberações do Conselho

Administrativo que necessitem da manifestação de vontade do Executivo e/ou do

Legislativo (decretos, projetos de lei, etc.), discutindo com o Prefeito e com os

Vereadores os assuntos de interesse da Autarquia."

Art. 3° O artigo 33, da Lei nO 2.612, de 04 de julho de 2001 passa a ter a

seguinte redação:

"Artigo 33 - Ao Diretor compete administrar os recursos do SERPREV e

superintender a concessão de benefícios previdenciários previstos nesta lei, com o

auxílio do Técnico em Contabilidade e do Encarregado do Setor de Benefícios, que

lhe é subordinado, e, especialmente:

I - Cumprir e fazer cumprir todas as normas e determinações do Conselho

Administrativo e do Presidente deste, aos quais é subordinado, executando-as com

presteza; (...) n\
VIII - Abrir, após determinação expressa do Conselho Administrativo, concurso ~ ttJ
para provimento de cargos vagos, dentro das necessidades da autarquia,

nomeando os candidatos aprovados, com observância da legislação vigente;
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(...)
x - Prestar contas da administração da autarquia, mensalmente e anualmente,

efetuando a publicação e/ou o encaminhamento dos documentos pertinentes ao

Conselho Administrativo e ao Conselho Fiscal; os quais, quando necessário,

determinarão a sua remessa ao Prefeito, à Câmara Municipal, ao Tribunal de

Contas ao Ministério da Previdência e Assistência Social;

(...)
XII - Conceder, através de portaria, os benefícios previdenciários previstos nesta

lei, mediante prévio parecer jurídico e com prévia autorização do Conselho

Administrativo, ambos emitidos em regular processo administrativo;"

Art. 40 O inciso I, do artigo 66, da Lei n ° 2.612, de 04 de julho de 2001,

passará a conter a seguinte redação:

Artigo 66 - (...)

I - o cônjuge; a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de

pensão alimentícia, o companheiro ou companheira do segurado, reconhecido

judicialmente ou mediante instrumento público, o filho não emancipado de

qualquer condição menor de 18 (dezoito) anos de idade;

Art. 50 Fica criado na Lei na 2.612, de 04 de julho de 2001, o artigo 68-A,

com a seguinte redação:

"Art. 68-A - Os filhos, maiores de idade, dos segurados dispostos no

artigo 64 desta Lei poderão utilizar dos serviços de assistência à saúde oferecidos,

delineados e limitados no Capítulo V desta Lei, com exceção daqueles serviços

concedidos aos segurados obrigatórios de forma gratuita ou custeado pelo

SERPREV, bem como cirurgias, internações e procedimentos de urgências e
emergências aos quais não terão qualquer direito em hipótese alguma.

§ 1° As pessoas descritas no caput do Art. 68-A deverão fazer prévia inscrição

junto ao SERPREVe serão,para todosos efeitos,denominadascomo dependentesfacultativos.

§ 20 Os dependentes facultativos descritos no caput deste artigo somente

poderão utilizar dos serviços de assistência à saúde desde que o servidor público

segurado obrigatório ao qual estão vinculados autorize previamente,

expressamente e individualmente, a realização de cada procedimento, exame ou

consulta, bem como o respectivo reembolso total ao SERPREV, mediante desconto

em folha de pagamento, caso as despesas tenham sido suportadas pela autarquia.

§ 30 O pedido de realização do procedimento médico, exame ou consulta,

bem como a autorização e o reembolso das despesas médicas e exames a que se

refere este artigo deverão observar os ditames dispostos no Capítulo V, desta Lei.
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§ 4° Em hipótese alguma o SERPREV poderá efetuar o pagamento referente

a qualquer solicitação referente aos dependentes facultativos sem que haja,

previamente, a autorização do segurado obrigatório para a realização do

procedimento, exame ou consulta, bem como a respectiva autorização de

reembolso mediante desconto em foiha de pagamento.

§ 5° O dependente facultativo perde os benefícios descritos neste artigo no

exato momento em que ocorrer quaisquer das hipóteses de perda da qualidade de

segurado e beneficiário por parte do servidor segurado obrigatório ao qual estiver

vinculado.

§ 6° O reembolso feito pelo segurado obrigatório, no que se refere aos

procedimentos realizados com referência aos dependentes facultativos, terá um,"' acréscimo de 10% a título de taxa administrativa, o qual se reverterá em favor do

SERPREV."

Art. 6° O parágrafo único do artigo 136, da Lei nO 2.612, de 4 de julho de

2001, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 136 (...)

Parágrafo único - Os valores da tabela a que se refere este artigo deverão

obedecer a tabela de honorário AMB 1992. Nos casos em que o procedimento não

constar na referida tabela, deverá ser observada a tabela de honorários AMB

1996, ou quando esta também for omissa, observar-se-á os valores previstos na

tabela TUSS ou outra que vier complementá-Ias."

Art; 7° O artigo 137, da Lei nO 2.612, de 4 de julho de· 2001, passa a ter a

,"' seguinte redação:

"Art. 137 - (...)

I - os serviços de saúde se refiram àqueles reiacionados no artigo 133;

11 - nos casos de procedimentos, tais como exames complementares e cirurgias

eletivas, haja prévia autorização da Autarquia, por meio de seu Diretor Clínico;

Parágrafo único. Para os casos de consulta eletiva, não se faz necessária a

autorização prévia do SERPREV, bastando que o segurado apresente o recibo ou

nota fiscal original referente à consulta, bem como que preencha o formuláno

competente. ~-

Art. 8° O artigo 138, da Lei nO 2.612, de 4 de julho de 2001, passa a ter a _

seguinte redação:

"Art. 138 - O beneficiário do SERPREV será reembolsado até o limite de

50% (cinquenta por cento) das despesas efetivamente pagas pela utilização de

serviços de saúde de terceiros não conveniados com o SERPREV, realizados no .-
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desde que na Tabela AMB 1992, 1996 ou TUSS, nesta ordem, ou outra que

vier a complementá-Ias, não haja previsão de valor para o respectivo serviço. N

Art. 90 Fica criado na Lei nO 2.612, de 4 de julho de 2001, o artigo 138-A,

com a seguinte redação:

"Art. 138-A - A efetivação do pagamento dos reembolsos de que tratam os

artigos 137 e 138 desta lei, deverá ocorrer somente após parecer do Diretor

Jurídico quanto à legalidade material e formal do pedido e autorização do Conselho

Administrativo, constante em ata. N

Art. 100 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral e Serra Negra, 1º de julho de 2014.

]OSÉALEXANDRE

stão Estratégica nesta mesma data.Publicado na Secretaria de Planeja

I DE VASCONCELLOS
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