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LEI MUNICIPAL Nº 191/92, São Félix do Araguaia-MT, 14 

dezembro 1992. 
 

 

 

A Câmara Municipal de São Félix do 

Araguaia, estado de Mato Grosso, 

aprovou e eu José Antonio de 

Almeida, Prefeito do Município de 

São Félix do Araguaia, sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Para a formação do Fundo de Previdência Municipal, 

os funcionários Públicos de São Félix do Araguaia, contribuirão mensalmente, 

da seguinte forma: 

 

I – Os funcionários que recebem vencimentos equivalentes até 

dois salários mínimos contribuirão com a alíquota de 3% (três por cento), 

descontados de seus vencimentos. 

 

II – Os demais servidores contribuirão com a alíquota de 4% 

(quatro por cento), descontados de seus vencimentos. 

 

Art. 2º - A importância arrecadada de conformidade com o 

artigo 1º desta Lei, será contabilizada como receita, em rubrica própria 

especialmente para esse fim, no orçamento Municipal. 
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PARAGRAFO UNICO – Para o exercício em curso a referida 

receita entrará na rúbrica como receitas extraordinárias. 

 

Art. 3º - As contribuições a que se refere o art. 1º desta Lei, 

serão empregados, unicamente, na seguridade municipal dos seus 

contribuintes, como previsto no Estatuto dos funcionários públicos 

municipais. 

 

Art. 4º - A arrecadação das contribuições prevista no artigo 1º 

será depositada, mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente a 

competência, em conta remunerada, aberta especialmente para esse fim em 

estabelecimento oficial de crédito. 

 

Art. 5º - A Previdencia Municipal será gerida pelo Prefeito 

utilizando-se da estrutura ja existente na Prefeitura Municipal em questões 

como lançamento, pagamento e contabilidade. 

 

Art. 6º - Qualquer infrigência a esta Lei, responderá por crime 

de responsabilidade, o Prefeito Municipal. 

 

Art. 7º - Toda e qualquer diferença, que porventura houver, 

para o perfeito atendimento dos benefícios previdenciários previstos no 

Estatuto dos Servidores Publicos Municipais, será coberta com recursos 

orçamentários destinados ao pessoal civil, suplementados, se necessário. 

 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 
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