
 

LEI MUNICIPAL N° 4.033 de 27 de setembro de 2006 
 

ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS NA LEI 

MUNICIPAL Nº 3.545/00 (INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL) E NA 

LEI MUNICIPAL N° 3.544/00 (PLANO DE CUSTEIO 

DO RPPS) 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 alterado o § 2° do Artigo 5° e incluído § 3° no mesmo artigo, na Lei 

Municipal Nº 3.545, de 08 de novembro de 2000, que terão a seguinte redação: 

 

“Art. 5°................ 

 

§ 1º ..................... 

  

§ 2º Consideram-se também como segurados de forma cogente, os 

inativos e pensionistas que tem seus benefícios pagos pelo Tesouro 

Municipal, oriundos de sistema próprio não contributivo, cujos benefícios 

foram concedidos, ou que tenham implementado os requisitos para a sua 

concessão, antes da promulgação da presente Lei. 

 

§ 3º  O passivo atuarial resultante da assunção, pelo IPSTP, das obrigações 

referidas no parágrafo anterior, será recuperado pelo pagamento da alíquota 

adicional de que trata o Art. 6°, da Lei Municipal n° 3.544/00, conforme indicado 

em cálculo atuarial.” 

 

 

Art. 2º Fica revogado o Parágrafo Único do artigo 36, da Lei Municipal nº 

3.545/2000. 

 

 

Art. 3º Fica alterada a redação do Art. 86, da Lei Municipal nº 3.545/2000, que passa 

a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 86 O IPSTP assumirá, a partir da vigência desta Lei, os encargos 

totais dos benefícios de aposentadoria e pensões aos respectivos dependentes 

concedidos antes da criação do IPSTP, os quais vinham sendo mantidos pelo 

Tesouro Municipal.” 



 

Art. 4º Fica alterada a redação do Art. 4°, da Lei Municipal n° 3.544/00, de 08 de 

novembro de 2000, que passa a ter a seguinte redação:  

 

“Art. 4° A Contribuição Normal Mensal do Município para a manutenção 

do Regime de Previdência Social de que trata esta Lei será de 11,70% (onze inteiros 

e setenta centésimos por cento), incidentes sobre a mesma base de contribuição dos 

segurados, conforme disposto no artigo 3° desta Lei.” 

 

Art. 5° Fica alterada a redação do Art. 6° e Parágrafo Único, da Lei Municipal n° 

3.544/00, que passam a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 6° Adicionalmente a contribuição de que trata o Art.4° desta 

Lei, todos os Órgãos Empregadores do Município, incluídas suas autarquias 

e fundações, a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, 

contribuirão com alíquota suplementar na razão de 25,40% (vinte e cinco 

inteiros e quarenta centésimos por cento), incidente sobre a totalidade da 

remuneração de contribuição dos segurados, nos termos do Art. 3° desta Lei, 

durante um período de 420 meses, a contar da publicação desta Lei.” 

 

“Parágrafo único. No percentual de que trata o caput está incluso o 

percentual de recuperação do passivo atuarial, resultante da assunção por parte do 

IPSTP dos inativos e pensionistas oriundos do Tesouro Municipal.” 

 

Art. 6° Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7° Fica revogada a Lei Municipal n° 3.947/05, bem como ficam revogados os 

artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 3.954/05. 

   

 
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS 

  Aos 27  dias do mês de setembro do ano de 2006. 

 

 
 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO A. CANOVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MARCOS ROGÉRIO MATTER 

Secretário Municipal de Administração 


