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REVOGADA PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 393, DE 6 DE 
JULHO DE 2001, publicada pela Unidade de Controle Interno 
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LEI MUNICIPAL Nº 362/00, São Félix do Araguaia, 
28 de julho de 2000. 

 

 

“Dispõe sobre a Modificação do custeio do 

Regime Próprio de Previdência Social, nos 

termos da reavaliação atuarial do IPASFA - 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de São Félix do Araguaia, e dá nova 

redação aos Artigos 7º, 9º, 12, 36, 37, 38, 40 e 

80 da Lei 328/99.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
 

Faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O Art. 7º; o inciso III do Art. 9º; o inciso II do Art. 12; os incisos 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 36; parágrafos 1º e 2º Art. 37; Art. 38; inciso I e II 

do Art. 40 e Art. 80 da Lei 328/99, de 28 de Abril de 1999, passam a vigorar 

coma seguinte redação: 
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Art. 7º - São considerados dependentes do segurado, para os efeitos 

desta Lei, o cônjuge, a companheira, o companheiro, os filhos não 

emancipados de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) 

anos. 

 

§ 1º - Os filhos do segurado, quando inválidos, serão isentados do 

limite de idade. 

 

§ 2º - O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos 

do segurado mediante apresentação do termo de tutela. 

 

Art. 9º - ................................................................. 

 

I - .......................................................................... 
 
II - ......................................................................... 
 
III – para os filhos não emancipados de qualquer condição, menores 

de 21 (vinte e um) anos ou pela emancipação, salvo se inválidos. 

 

Art. 12 ...................................................................... 

 
I - ............................................................................. 
 
II – Compulsoriamente aos setenta anos de idade com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição. 

 
Art. 36 - .................................................................... 
 
I – de uma contribuição mensal dos segurados efetivos e estáveis, 

definida na reavaliação atuarial igual a 7,78 % (sete inteiros e setenta 

e oito décimos por cento), calculada sobre a remuneração de 

contribuição. 

 
II – de uma contribuição mensal do Município, relativo aos segurados 

efetivos e estáveis, incluídas suas autarquias e fundações, definida na 

reavaliação atuarial igual a 13,54 % (treze inteiros e cinqüenta e 
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quatro décimos por cento) calculada sobre a remuneração de 

contribuição dos segurados ativos. 

 

III – de uma contribuição mensal dos segurados ocupantes de cargos 

em comissão, dos contratados temporários e emprego público, igual 

à definida pelo RGPS, calculada sobre a remuneração total, até o teto 

definido pelo RGPS. 

 

IV – de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas 

 autarquias e fundações, relativa aos ocupantes de cargos em 

comissão, temporários e empregos públicos, que será a diferença 

entre as alíquotas estabelecidas para os segurados do RGPS e a 

alíquota definida na reavaliação atuarial. 

 

V – de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a 

regime de orçamento próprio, igual à fixada para o Município, 

calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados. 

 

VI – de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da 

faculdade prevista no art. 6º, correspondente a sua própria 

contribuição, acrescida da contribuição correspondente à do 

Município. 

 
VII – pela renda resultante de aplicação das reservas; 

 
VIII – pelas doações, legados e rendas eventuais. 

 

Art. 37 – Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos 

desta Lei, a retribuição pecuniária devida ao segurado à titulo 

remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei, 

acrescido das vantagens permanentes, proventos de aposentadoria e 

pensão. 

 

§ 1º - Exclui-se de descontos referidos neste artigo, gratificação de 

férias, vantagens pecuniárias decorrentes de licença prêmio, horas 

extras e vantagens temporárias. 

 
§ 2º. ............................................................................... 
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Art. 38 – Em caso de acumulação de cargos permitida em Lei, a 

remuneração de contribuição para os efeitos desta Lei, será a soma 

das remunerações percebidas. 

 

Art. 40 - ........................................................................... 
 

I – Aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores, 

dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as 

importâncias de que trata o Inciso I e III do Art. 36; 

 
II – Caberá do mesmo modo, aos setores mencionados, recolher ao 

IPASFA ou a estabelecimentos de crédito indicado, até o dia 20 

(vinte) do mês subseqüente, a importância arrecadada na forma do 

item anterior, juntamente com as contribuições previstas nos Incisos 

II e IV, do Art. 36, conforme o caso. 

 

Art. 80 – Ficam (vetado) os débitos oriundos de contribuições sociais 

não recolhidas ao IPASFA até o mês de Abril de 2000, escriturados na 

Contabilidade Geral do Município até o mês de Abril de 2000, 

(vetado) transformados em passivo atuarial e o seu pagamento será 

na forma apresentada na Avaliação Atuarial (riscos expirados + riscos 

não expirados). 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário e em especial o Art. 

14, e os §§ 1º e 2º do Art. 40 da Lei 328/99. 

 

Gabinete do Prefeito, em São Félix do Araguaia, 17 de Maio de 2000. 

 

 
 


