
 

LEI MUNICIPAL N° 3.907 de 13 de abril de 2005 
 

ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL 

Nº 3.545 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2000 ( INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL) E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

CARLOS ALBERTO A. CANOVA, Prefeito de Três Passos, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso IV, da Lei Orgânica do 

município, FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 

 

 Art. 1º Fica acrescentado o Artigo 57-A, na Lei Municipal nº 3.545/2000, que terá a 

seguinte redação: 

 

“ART. 57-A. Os Diretores Executivos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos de Três Passos – IPSTP, cuja composição está prevista no artigo 55, desta 

lei, passarão a perceber uma verba indenizatória em forma de Jeton, no valor de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais), reajustados na mesma época e pelos mesmos 

índices que os concedidos aos Servidores Municipais. 

 

§ 1º O jeton que trata este artigo será pago pela reunião ordinária mensal da 

diretoria executiva, sendo vedada à remuneração por reunião extraordinária; sendo 

a realização da reunião fora do horário de expediente da Prefeitura. 

  

§ 2º Não será devido o jeton para fins de gratificação de natal e acréscimo 

constitucional das férias dos servidores.” 

 
 

Art. 2º Altera o artigo 13, da Lei Municipal nº 3.545/2000, que passa a ter a seguinte 

redação: 

 

“ART. 13 Considera-se base de cálculo das contribuições, para efeitos desta lei, o 

total das parcelas de remuneração mensal percebido pelo segurado, excluídas as 

parcelas remuneratórias pagas em decorrência de: 
 

I – as diárias de viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento da base de 

cálculo mensal; 

II – ajuda de custo em razão de mudança de sede; 

III – indenização de transporte; 

IV – salário família. 
 

Parágrafo Único. ................” 

 



Art. 3º Será aberto um crédito especial no orçamento da seguridade no valor de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais) para as despesas decorrentes do pagamento das parcelas 

indenizatórias para o ano de 2005, estabelecido no artigo 1º desta lei, com a redução da 

dotação:  
    PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 

 

Art. 4º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS 

  Aos 13 dias do mês de abril de 2005. 

 

 

 
 

 

CARLOS ALBERTO A. CANOVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MARCOS ROGÉRIO MATTER 

Secretário Municipal de Administração 


