
LEI MUNICIPAL N.° 3.544/00 

 

INSTITUI O PLANO DE CUSTEIO DO REGIME DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

  CARLO ALBERTO ANDRIGHETTO CANOVA, Vice-Prefeito Municipal 

de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o 

Artigo 87, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, com base ainda no art. 9.°, inciso V, da 

Lei Orgânica municipal... FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a Lei seguinte: 

 

Art. 1o. – O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Três 

Passos, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, destina-se a assegurar a cobertura 

dos benefícios de aposentadoria e pensão na forma de lei específica. 

 

Art. 2o. –O Plano de Custeio do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Três Passos será financiado mediante recursos provenientes dor órgãos 

empregadores do município, autarquias e fundações públicas e das contribuições sociais 

obrigatórias do servidor público ativo, além de outras receitas que lhe forem atribuídas. 

 

§ Único – As contribuições dos órgãos empregadores do município, autarquias e fundações 

públicas, bem como a do pessoal ativo, somente poderão ser utilizadas para pagamento de 

benefícios previdenciários de que trata esta lei, ressalvadas as despesas administrativas 

previstas no artigo 6o., inciso VIII da lei 9.717, de 27.11.98. 

 

Art. 3o.- A contribuição dos segurados, para a manutenção do regime de previdência de que 

trata esta lei, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a base de cálculo das 

contribuições, conforme previsto em lei, como também sobre a gratificação natalina. 

 

Art. 4o. – A contribuição mensal do município para a manutenção do regime de previdência 

social de que trata esta lei, dar-se-á nas mesmas bases das contribuições dos segurados, 

conforme disposto no artigo 3o. desta lei. 

 

Art. 5o. – A contribuição dos órgãos empregadores do município, autarquias e fundações 

públicas, é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente 

na lei orçamentária anual. 

 

Art. 6o. – O município é responsável pelo pagamento dos benefícios concedidos até a data 

de entrada em vigor desta lei e daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão foram 



implementados até esta data, bem como pela cobertura de eventuais insuficiências 

financeiras do regime de previdência de que trata esta lei. 

 

§ Único – Eventuais insuficiências financeiras do regime de previdência de que trata esta lei 

poderão, quando for o caso, ser financiadas em até 35 (trinta e cinco) anos. 

 

Art. 7o. – A sobrecarga para custeio administrativo do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores do Município de Três Passos será de 5% (cinco por cento) das contribuições do 

município e dos Servidores. 

 

Art. 8o. – Esta lei entra em vigor em primeiro de janeiro do ano de dois mil e um. 

 

 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS, 

 Aos oito  dias do mês de novembro do ano de dois mil. 

 

 

       CARLOS A. A. CANOVA 

           VICE-PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

REGISTRE-SE E 

PUBLIQUE-SE 

 

ROBERTO M. BORDINI 

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 


