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LEI COMPLEMENTAR Nº 166, DE 23 DE MAIO DE 2012. 

 
 
ALTERA A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 153, DE 14 DE 
ABRIL DE 2011, QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 
SERRA/MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
A Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 
tendo em vista o que dispõe o Artigo 62 da Lei Orgânica Municipal, 
aprovou, de autoria do Executivo Municipal e; 
 
O Senhor Saturnino Masson, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, 
Estado de Mato Grosso, sanciona a seguinte Lei: 

 
 
 

Art. 1º A Lei Complementar n.º 153, de 14 de abril de 2011, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

 

Art.13-A. Os servidores que tenham ingressado no serviço público até a 
data da publicação da Emenda Constitucional n.º 41, de 31 de 
dezembro de 2.003, e que tenha se aposentado ou venha a se 
aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º 
do art. 40 da Constituição Federal, terá direito a proventos calculados 
com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, na forma da lei, não se aplicando os dispostos nos §§ 
3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, e nem o artigo 40 desta 
Lei Complementar. 
 
§1º Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas 
com base no caput deste artigo o disposto no art. 94 desta Lei, 
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos 
proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em 
conformidade ao caput deste artigo. 
 
§2º Os benefícios de aposentadoria por invalidez permanente 
concedidos a partir de 1º de janeiro de 2.004, cujos servidores se 
enquadrem no regramento estipulado no caput deste artigo, terão seus 
proventos revisados, considerando a remuneração do cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria, com efeitos financeiros a partir de 29 de 
março de 2012, data de promulgação da Emenda Constitucional n. 
70/2012.  
 
Art. 53. ........................................................................ 
 
IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias 
e fundações, definida na avaliação atuarial igual a 16,98% (dezesseis 
inteiros e noventa e oito centésimos por cento) calculada sobre a 
remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo: 
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12,98% (doze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) relativo ao 
custo normal e 4,00% (quatro inteiros por cento) referentes à alíquota 
de custo especial escalonado nos termos do Anexo I desta Lei. 
 
Art. 74. ................. 
 
I - Conselho Previdenciário, com funções de deliberação superior; 
 
II – Comitê de Investimentos como órgão autônomo de caráter 
deliberativo, com função de auxiliar o processo decisório quanto à 
execução da política de investimentos dos recursos previdenciários; 
 
III - Diretor-Executivo, com função executiva de administração superior;  
 
IV – Assessor Administrativo, Financeiro e Previdenciário. 
 
Art. 75-A. O Comitê de Investimentos será composto de 05 (cinco) 
membros nomeados por Decreto Executivo entre os interessados, 
devendo o interessado conter no mínimo 03 (três) anos de efetivo 
exercício e possuir graduação de nível superior. 
 
§ 1º havendo mais de cinco interessados a escolha será feita por voto 
secreto pelos Conselheiros Previdenciários. 
 
§ 2º Não havendo interessados, ou havendo em insuficiência, a 
nomeação necessária para compor o quadro de 05 (cinco) membros, 
será efetuada por indicação do Poder executivo entre os servidores que 
detenham as características elencadas no caput do artigo.  
 
Art. 76-A. O Comitê de Investimentos se reunirá, pelo menos, três 
vezes ao ano, cabendo-lhe especificamente realizar estudos quanto à 
destinação da aplicação dos recursos previdenciários, de forma a 
auxiliar o Conselho previdenciário na execução da política de 
investimentos, e ainda: 
 
I - Analisar conjuntura, cenários e perspectivas de mercado; 
 
II - Traçar estratégias de composição de ativos e definir alocação com 
base nos cenários; 
  
III - Avaliar as opções de investimento e estratégias que envolvam 
compra, venda e/ou renovação dos ativos das carteiras do 
SERRAPREV; 
 
IV - Avaliar riscos potenciais; 
 
V - Avaliar as propostas das diretrizes, planos de aplicação e a política 
de investimentos das carteiras administradas pelo SERRAPREV, a 
serem submetidas ao Conselho de Previdenciário; 
VI - Propor alterações em seu Regimento Interno. 
 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br  
Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 3 

§1º As decisões referente a destinação da aplicação dos recursos 
previdenciário deverão ser registradas em atas e arquivadas junto as 
demais decisões emitidas pelo Conselho Previdenciário. 
 
§ 2º Os membros do Comitê de Investimentos terão mandatos de 03 
(três) anos, permitida a recondução em 50% (cinqüenta por cento) de 
cada representação de seus membros. 
 
§ 3º O Presidente do Comitê de Investimentos necessariamente deverá 
ter sido aprovado em exame de certificação organizado por entidade 
autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, conforme art. 2º da portaria MPS n.º 170/2012. 
 
Art. 78. Os membros do Conselho Previdenciário e do Comitê de 
Investimentos, nada perceberão pelo desempenho do mandato. 
 

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da 
avaliação atuarial, realizado em MARÇO/2012. 

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 01 de junho 

de 2012. 

 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos 

vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, 36º Aniversário de 
Emancipação Político-Administrativa. 

 
 

SATURNINO MASSON 
Prefeito Municipal  

 
 
 

EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e 
disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br 
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ANEXO I  

ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL 

 

ANO ALÍQUOTA 

2012 4,00% 

2013 4,07% 

2014 4,14% 

2015 4,20% 

2016 4,27% 

2017 4,34% 

2018 4,41% 

2019 4,48% 

2020 4,55% 

2021 4,61% 

2022 4,68% 

2023 4,75% 

2024 4,82% 

2025 4,89% 

2026 4,95% 

2027 5,02% 

2028 5,09% 

2029 5,16% 

2030 5,23% 

2031 5,29% 

2032 5,36% 

2033 5,43% 

2034 5,50% 

2035 5,57% 

2036 5,64% 

2037 5,70% 

2038 5,77% 

2039 5,84% 

2040 5,91% 

2041 5,98% 

2042 6,04% 

2043 6,11% 

2044 6,18% 

2045 6,25% 

2046 6,32% 

 
 


