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"EXTINGUE O FUNDO DE APOSENTADORIA'
E SEGURIDAD1E SOCIAL DOI SERVIDOR~ ~
PUBLICOt FASSOS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

j

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO~ Prefeito
Municipal de São José das Missões - RS:

Faço saber no ClII1pi:Irento j ao disposto no artigo 65, IV, da Lei
Orgânica Mmicipal, que a Câmara Mmiclpal de Vereadores aprovou e eu SandOlD e
p"OlDIIgo a seguinte,

LEI;

Art. 1.0 - Por decisão tomada em assembléia geral dos servidores, é
EÀ"TINTO o Fundo de Aposentadoria e Seguridade'Social do Servidor Público - rASSOS-
instituído pela Lei Municipal n." 116/95, de 22 de fevereiro de 1995, mantendo-se a parte: d~
Seguridade Social que trata do Fundo de Saúde dos Servidores Municipais regulamentado"
pelo Decreto n." 69/95.

Art, 2.0 - É mantido o Fundo db Saúde instituído pela Lei Municipal n~o
116/95, de 22 de fevereiro de 1995, regulamentado pelo Decreto n." 69/95, para. o qual os
servidores contribuirão com 4% e o Município com 4% sobre a remuneração.

§l.0 - A participação dos servidores no Fundo de Saúde é facultativa.
§2.o - A regulamentação do Fundo obedecerá o estabelecido no Decreto

n." 69/95 ou outro regimento a ser estabelecido pelos Servidores e regulamentado por Decreto
do Poder Executivo.

Art, 3.0 - Para viabilizar o atendimento à Saúde dos Servidores
Municipais, é o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o IPERGS' ou
outro plano ou entidade que presta assistência à saúde mediante contribuição fixa mensal,
situação em que a contribuição do município permanecerá no mesmo percentual estabelecido
no art. 2.° desta Lei, devendo eventual diferença imaior no percentual ser coberto pelos.
servidores,

Art .. 4.0 - Os Servidores Municipais Estatutárioe, antes vinculados ao
regime prevideuciário próprio extinto, passarão a. ser vinculados ao Regime Geral de·
Previdência Social - RGPS .
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Art. 5.° - As disponibilidadJs financeiras do Fundo extinto ficarão
depositados em conta bancária especifica e serã-o utilizados exclusivamente para pagamento
dos benefIcios já concedidos por sua conta e para a dompensação previdenciária a ser feita ao
RGPS relativamente ao período de contribuição tios servidores, para. o que deverão ser

I
consignadas dotações orçamentárias específicas nas Leis Orçamentárias Anuais.

Art. 6° - A dívida consolidada da Prefeitura com o Fundo extinto ficará
registrada na Contabilidade, no grupo Passivo Permanente e deverá ser amortizada em 105
parcelas mensais e consecutivas, corrigi das anualmente pela variação do IGPM ~ acrescida.
de juros de 1% ao mês. A receita decorrente dessa amortização se integrará' às
disponibilidades referidas no Art. 5° e terá mesma finalidade definida neste artigo.

Art. 7° - O Município assumirá, através de dotações' orçamentárias
próprias, a complementação de proventos dos servidores que vierem a se aposentar, a 'contar', '
desta data, garantindo, assim, a integralidade de proventos dos servidores públicos
estabelecida na constituição Federal.

Art. 8° - Revogadas as disposições em contrário) esta Lei entrará em
vigor na data de 01 de outubro de 2001.

GABINElE 00 PREFEITO l\tlUNICJPAL DE SÃO JOSÉ DAS
lVIISSÕES, aos 13 de seteniro de 2001.

~~ODOS SANTOS 'NETO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

~
PEDRa SENADIR SOARESDE LARA
SecoMun. de Administração ,.
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