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ANO XI Nº 2506 Segunda-feira, 23 de dezembro de 2019 Órgão de divulgação oficial dos municípios 

 

LEI Nº. 3.604, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.  

 

“ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI Nº 2.808 DE 18 DE MARÇO DE 

2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, 

no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a 

Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeito, SANCIONO e PROMULGO a 

seguinte Lei:  

 

Art. 1º. A Lei. 2.808 de 18 de março de 2014, passa a vigorar com as alterações constantes 

dos artigos seguintes. 

Art. 2º. Os incisos I e III do art. 33, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“”Art. 33 .................................................................. 

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido; ................................................................................. 

III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido. .......................................................................................” (NR) 

Art. 3º. O art. 86, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 86. Acarreta perda da qualidade de beneficiário: 

I - o seu falecimento; 

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao 

cônjuge; 

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, o afastamento da 

deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, 

em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas 

“a” e “b” do inciso VII; 

IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão; 

V - a acumulação de pensão na forma do art. 94-A; 

VI - a renúncia expressa; e 

VII - em relação aos cônjuges ou companheiros supérstites: 

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 

(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados 

em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor; 

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na 

data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 

2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 

§ 1º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos previstos na 

alínea “b” do inciso VII, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de 
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qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do 

recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de 

casamento ou de união estável. 

§ 2º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) 

contribuições mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput deste artigo. 

§ 3º Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por decisão 

judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a 

pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra 

hipótese de cancelamento anterior do benefício. 

§ 4º Poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea 

“b” do inciso VII do caput, por ato do Conselho de Administração do Três Lagoas 

Previdência, nas mesmas condições aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido 

incremento”. (NR) 

Art. 4º. O art. 90, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 90 O beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por 

incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das 

referidas condições. 

Parágrafo único. O beneficiário que não atender à convocação de que trata o caput deste 

artigo, terá o benefício suspenso”. (NR) 

Art. 5º. O art. 93, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 93 Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes 

casos: 

I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente; 

II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado 

como em serviço; 

III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo. 

§1º A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, 

decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência. 

§2º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, 

ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé”. (NR) 

Art. 6º. Fica acrescido o art. 94-A, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 94-A Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão 

deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) 

pensões”. (NR) 

Art. 7 º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Três Lagoas, 18 de dezembro de 2019. 

 

Angelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 

 

Matéria enviada por Lara Stela Martins Rodrigues 


