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DECRETO Nº 49, de 25 de outubro de 2001.
 

REGULAMENTA O ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1801/2001 - FAPS.

 

O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, RS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento do que dispõe a Lei Federal nº

9.717/98, e para fins de obtenção de Cer�ficado de Regularidade Previdenciária, junto ao Ministério da Previdência e Assistência

Social, e obje�vando regulamentar o registro contábil do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, previsto no ar�go 2º da Lei

Municipal nº 1801/2001, DECRETA: 

 

 O registro contábil do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS, observará as normas constantes no presente

Decreto. 

 

 A Secretaria Municipal da Administração publicará no jornal oficial do Município, até 30 dias após o encerramento de cada

semestre, demonstra�vo financeiro e orçamentário da receita e da despesa previdenciárias e acumulada do exercício em curso,

nos termos da Lei nº 9.717/98. 

 

Parágrafo Único O demonstra�vo de que trata o caput será, no mesmo prazo, encaminhado ao Ministério da Previdência e

Assistência Social. 

 

 O acesso do segurado às informações do Regime de Previdência - FAPS, será disponibilizado através de registro eletrônico,

em que constarão, obrigatoriamente: 

 

I - nome: 

 

II - matrícula: 

 

III - remuneração ou subsídio; 

 

IV - valores das contribuições previdenciárias mensais e acumuladas nos meses anteriores do segurado e do Município, suas

autarquias e fundações. 

 

Parágrafo Único - Anualmente será disponibilizado ou enviado ao segurado, por meio eletrônico, extrato previdenciário,

contendo as informações previstas no caput. 

 

 Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor a contar de 1º de novembro de 2001. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 25 de outubro de 2001. 

 

Valcir Segundo Regina�o 

Prefeito Municipal 
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