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Mun1c1p10 de Kenutaba
'·

P-re-f eitura Munieipat
Tempo de Crescer

. LEI Nº 003/99

de ·Reriutaba

DE 15 DE ABRIL DE l 999•

EXTINGUE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE R&lUU-

'l'A'BA- E lNSTl1'lJE O REG.ll\fE Dr
PREVIDÍtNCIA SOCIAL- RCPS DO
INSS, PARA TODOS OS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO.

CAPÍTUUJI
DLSPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º -

Fica extinto u

lnMifülb de Previdência do Municfpio de

Reriutaba.

CAPÍTULOU
DO NOVO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Artigo 2° - A Partir da Extinção do Instituto de Previdência do
Município de ReiiutRba, todos servidores do Município passru-lo a íntcgrar o Regime Geml
de Previdência Social - RGPS - gerenciado pelo lnstiluto Nacional de Seguro Nacional -

INSS.
Artigo 3º - Aplica-se também o Regime Geral de Previdência Social
RGPS ·-· gerencia.do pelo Instituto Nacional de Seguro Social INSS"
ao.s B.eI"lidores
ocupantes de.-caFges en1 comissão declarados cm Lei de livre nomeação exoneração, função
temporária, Secrerário$ de. Go-verno-Municipal e os Agentes Polittcos MWlicípais.

cAPtruwm
. DOS ATIVOS E PASSIVOS

Artigo 4º ~ O Município de Rcri:ntab<i, assumirá wdo o ativo e passivo
do foinituto de Previ<lência dC> Município, extinto pela presente Lei.
Artigo~º

- Fica o Município;obrigado a recolher até o final de abril,

"'9clarn

__.·

toda.<J as contribuições devidas pelos ocnpante~ de cafgos em comiMão,
de livre nomeaçãQ ~exoneração, bem como dos cargos temporários ou de ~
públido
à pa11ir do dia 16 de dezembro de 1998.
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Artigo 6º - O Municipio de Reriutaba, deverá apresentar até o ia.30
de junhcHk J999-. ao.
Geral de Previdêtli;ia Social - RGPS gerenciado
pelo Instituto Nacional de Seguro Nacional - INS8. O débito do periodo de cxist!ncia d()
IustíMo de
do Munlclpio de ReriuW.ba para
e parcelamento junto

R~~

Previd~ncia

regulariza9~o

ao mesmo.

CAYÍTULOV
llA Ui.GlSLAÇÃO ,,UI.JCAVEL

1

ArU.go 7º - Aplica-se a todos os servidores do Mu.nicipio de Reriutaba,
a legislação pátria do Regime Geral de Previdência Social -- RGPS - gõl'enciado pelo
In.citit1.1to Nacional de Seguro Social - INSS, c::stabelccendo-se como
limites pnra a.

1-

~posc;n_t.adoria intearal o seguinte:

l - Teto Remuncraç~o - RS 1.200,00 (H\® mil e duzentos reais)
II- ·rempo de Contribuição 35 (trinta e cinco) anos homens e 30

1
!

(trinta) anos mulheres,
m- Idade para $C apo1:1entar - 60 (sessenta) anos J.e idade homem e 55
(cinquenta e cinco) anos idade de mu\bet.
.u-tigu S° - A presente l .ei entnu:á em vigot na data de

sua p\iblicação,

revugadas as dispo$ições em contrário.
Paço dn Prefeitura MuuMpal dt Rerlutaba,
1999.

b:~

em 15 de abril de

CAJlLOS ROBERTO AGUIAR
PREFElTO MUNICIP.AL

