
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA
Lltt \It-NlctPAL \" 3.558/2020

Altera a redação da Lei Municipal n'
2.35t/2007 - RPPS.

PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA
SÊCA,

FAÇO SABER, que a Cân'lara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. l'Os iltcisos I, e III e a tabela do § 5" do aÍ. 12 da Lei Municipal no
2.351/21)0'1, de 15 de outubro de 2007, passam a viger com a seguitte redaçâo:

"Aú. 12...........
I - a contribuição prevideociriLria, de caráter compulsório, dos servidores públicos

ativos e em disponibilidade rcmunerâda de qualquer dos órgàos e Poderes do Município,
incluídas suas autarquias e fundações, na razào de 14% (quatorze por ceúto), incideüte sobre a
totalidade da remuneraçâo de contrihuiçào:

II - a contribuição previdenciária. de caráter compúsório, dos servidores públicos
inativos e pensio stas de qualquer dos Órgàos e Podercs do Município. incluidas suas
autarquias e fundações, na tuzão de 14% (quatorze por cento), incidente sobre o valor da
parcela dos proventos que supere o limite má,(imo estabelecido para os beneficios do Regime
Geral de Previdência Social, sendo que, em relaçâo aos inativos portadores de doençâs
incapacitantes, assim deÍinidas em lei, a contribuição incidirá sobre o vâlor da parcela dos
pro\en1os que superem o dobro desse limilc:

III - a contribuiçâo previdenciária, de caráter compulsório, de todos os Órgàos e

Poderes do Município. incluidas suas âutarquias e fr-rndaçôes, na.azão de 14olo (quatorze por
cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de cont buiçâo dos seNidores ativos".
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Art.2'Os bcneÍicios de au-xílio-doenç4, salário-matcmidade, salário-família e

auxílio-reclusão, previstos na Lei Municipal n' 2-35112007. pass.un a ser custeados com
recusos liwes do orçamento, não vinculados ao fundo de previdência.
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2.3511200'1. desde 13/11/2019 até a data da publicação desta Lei, serão, após atualizados de

acordo com o índice ou fator incidente sobrc os tributos municipais, a este ressarcidos com
recu-rsos Iivres do oÍçamento.

Art. 3" As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotaçôes

orçamentárias existentes.

Aú. 4" Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao

nonagésimo dia da publicação.

Aú. 5o Ficam revogadas a Lei Municipal no 3.03712014, de 1" de julho de 2014, e

a Lei Municipal no 3.279/2017. de 12 de setembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUIIICIPAL, aos 31 de março de 2020.

Registre-se e publique-se.

JOÃO IRAJÁ ROSA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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