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PREPEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

LEI ~rrmuCIPAL NQ 116/95

11 INSTITUI O E'tJNIJO D}'; .APOS}~NTAJ)ORI.A E

SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PrtELICO
MUNICIPAL - Ji'ASSOS- E DÁ OUTRAS PRO-

VID~NCIASII

AMADOR PINHEIRO DOS SAnTOS NETO, Frefei to Municipal de São Jo
sé das Missões-RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no artigo 79, IV, da
A-Lei Organica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou

e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

Art. 12 - t ins tituído o ]'undo de Aposentadoria e Segu.ridade
Social dos Servidores Pllb1icos "FASSOSIr de são José da.sMissões, vin-
culado a Secretaria Murrí.cd.pa'L de Administração, destinado ao custeio
das aposentadorias e demais benefícios dos Servidores P'-Íb1icosMuni -
cipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão, su-
jeitos ao Regime Jurídico.

Art. 2Q - Consti~Qem recursos do FASSOS:
I - o produto da arrecada.ção das contribuições dos Servi-

dores de caráter compulsório, na razão de 8,00% (oito por cento), so-
bre os vencimentos, remuneração e quaisquer outras vantagens percebi-
das pelo servidor;

11 - o produto da arrecadaçã.o das contribuições do Municí -
pio de 8,00,( (oito por 'Cento) sobre o valor total da foLlJ.ade paganen
to dos servidores a que se refere o artigo primeiro desta Lei;
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111 - O produto dos encargos devidos peJ..os contribuintes

em decorrência da inobservância de s'l:lâsobrigações;
IV - a correção e juros moratórios decorrêntes da apIicâ,

çãm do saldo de recurso do ]~ASSOS;
V - outros recursos que lhe sejam destinados;
Paragrafo único - A contribuição de que tratam os inci -

sos primeiro e sebundo deste artigo não incidirá sobre o salário fa-
mÍlia, diárias e ajuda de custo.

Art •.3º- Cabe ao Munic{pio proceder o desconto da con ..,
tribuição deseus Servidores na folha e recolhê-Ia, juntamente com a
contribuição do MUnicípio, até o quintp dia do mês seguinte a que as
contribvições se referirem.

Ha.rágrafo único - Os valores das contribuições serão de-
b '.posi tadosem conta ancarl.a""aberta em nome do FAS~=;OS.

P...rt.4Q - O não recolhimento das contribuições no prazo
indicado no artigo anterior implicará na atualização monetária da im
portância correspondente, além de juros de 1% (um por cento) ao mês
sobre o valor atualizado.

Parágrafo único - A atualização monetária de que trata o

"caputn deste a..rtigoserá cobrada por dia de atrazo, toma,,;'"ldofior ba-
se Indices da época, ou ainda, a critério do Conselho de Admínistra.-
çâo do FASSOS.

Art. 52 - A autoridade administrativa ou servidor quer-no
exerc:Lcio de suas flinções, deixar de efetuar os recolhimentos devi -
dos âG FASSOS, incidirá em falta funcional, sem ,:preju.1zpdas sansões
de natureza civil ou criminal cabíveis.

l~t. 6Q O servidor que, por qua~quer motivo previsto
em Lei, interromper o exercício de suas atividades fimcionais sem di-
reito a remuneração, fica obrigado a recolher na condição de contri-
buínse em dobro, as contribuições a que se refere ao artigo segundo,

.- inciso primeiro e segv..:ndodesta Lei, sobre o valor da remuneração que
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teria-se em exerclcio estivesse-
Art. 72 - O saldo de recursos do FASSOS será aplicado
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em estabelecimento bancário, mediante operação que assegure no míni-
~ t'.-correçao mone~ar~a do valor.
Parágrafo único - Na ap'lí.ca çjio das disponibilidades tOCo,!!

seIho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Seguridade Social
COADFASSOS - terá em vista a obtenção do máximo de rendimentos com -
patíveis com a segurânça e o grau de liquideZ indispensável às apli-

mo,

caçoes destas reservas~
Art. 8Q - K constituído o Conselho de Administração do

Fundo de Aposentadoria e Seguridade Social do Servidor - COAD:B1ASSOS ,
composto de seis membros efetivos e seis suplentes, assim definidos:

I três representantes indicados pelos servidores;
I - três representa."1tes, também servidores, indicados pe-

lo Prefeito Municipal.
§ 12 - O mandato do Conselheiro do COADFASSOS é privativo

do Servidor PÚblico Municipal e terá duração de dois anos permitida
a recondução ao cargo.

§ 22 - O representantes dos servidores, inclusive os su-
plêntes, serão indicados pela entidade de classe dos servidores e,
na falta desta, em assembléia geral especialmente convooada.

§ 3º - Compete do Prefeito M1.Ulicipal,mediante Decreto, a
-nomeaçao dos membros do COADFASSOS.

§ 4º - Os membros do COADFASSOS, pelo , .exerClClO do cargo,
não receberão qu~lquer remuneração.

§ 5Q - A presidência do COÊ~FASSOS será exercida por um de
seus membros, com mandato de dois anos, sendo permitida a recondução
do Cargo.

Art. 92 - Compete ao COADFA;3S0S:
t' .I elaborar a proposta orçamen arla;

11 - deliberar sobre a prestação de contas e os relató -
rios de execução orçamentária e finalidade do }i'.ASSeS;

111 decidir sobre sua. própria organização, elaborando o
seu Regimento Interno;

IV - fiscalizar o recolhimento das contribui inclu-
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a correta base de cálculo;
V - analizar e fiscalizar a aplicação do saldo de re-

cursos do FASSOS quanto a forma, prazo, natureza dos investimentos e

sive

outros;
ilI - definir sobre indexadores sucedàneoe no caso de

extinção daqueles definidos nesta Lei;
VII - baixar instruções necessárias à devolução de p~

celas de benefícios de aposentadoria e següxidade social, indevida -
mente recebidas;

VIII - propo.o a alteração das alíquotas referênte "as
contribuições a que se refere o artigo seg~~do desta Lei, com vistos
a aasegur-ar a viabilidade econômico-financeira do FASSOS;

IX - divulgar todas as decisões proferidas pelo Con-
selho e do FASSOS;

X - deliberar sobre outros aaeun tos de interesse do
FASSOS.

Art. 10 - As tarifaatécnico-administrativas do FASSOS,
inclusive a elaboração da folha de pagamento dos aposentados e demais
benefícios dos Servidores Municipais, serão exercidas pela Secretaria
Mun'icí.pa.L de Administração.

Art. 11 - Os recursos do FLSSOS, Lrrtegr-arão o orçamento
da Secretaria Municipal de Administração na forma da Legislação per-
tinente.

Art. 12 - Somente serão custeadas pelo ]'ASSOS as a.pose
tadorias de servidores Municipais inativos após a vigência da presen
te Lei.

Parágrafo único - Os derr~is benefícios previstos no Re-
gime Jurídico ~nico dos Servidores PÚblicos Municipais, só serão pa-
gas após a vigência da presente Lei.

Art. 13 - As despesas e a movimentação das contas ban-
cárias em nome do FASSOS serão efetuadas em conjunto pelo Prefeito Mu
nicipal ou por Secretário com delegação expressa e pelo Presidente dO
COADFASSOS.
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Art. 14 - Cabe ao Presidente do COAD]'ASSOS representar o
FASSOS judicial ou extra-judicialmente.

Art. 15 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
regulamentar a presente Lei, por Decreto.

Art. 15 - A presente Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRE:E'EITO MUNICIPAL DE SÃO JOS~ DAS NIISSt)ES,

aos 22 de fevereiro de 1995.

~IRO DOS SJ'lJIITOS NETO

Prefeito MULnicipal

REGISTRE~~BLIQUE-SE:

NORDEL~E QUADROS DOS S,A':N'TOS

SEC.' MUH. DE ADMINISTRAÇÃO
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