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LEI Nº 1513 , de 25 de setembro de 1997.
(Revogada pelas Leis nº 1801/2001 e nº 2172/2005) 

 

INSTITUI O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS - E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

Jacir Antônio Salvi, Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, Faz saber que Câmara Municipal aprovou e,

no uso de suas atribuições, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 É ins�tuído o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS- vinculado à Secretaria da Administração, des�nado ao

custeio das aposentadorias dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efe�vo, sujeitos ao regime

jurídico ins�tuído pela Lei Municipal nº 1223, de 30 de junho de 1993, e das pensões e seus dependentes. 

 

Parágrafo Único. Os ocupantes de cargos em comissão- CC- que não sejam �tulares de cargo efe�vo na administração pública,

serão inscritos no regime geral de previdência do Ins�tuto nacional do Seguro social- INSS, a cujas leis e regulamentos ficam

vinculados. 

 

 Cons�tuem recursos do fundo. 

 

I - O produto da arrecadação das contribuições dos servidores a�vos e ina�vos de caráter compulsório, na razão de 4% (

quatro por cento) sobre a remuneração e qualquer outras vantagens percebidas pelo Servidor, nos anos de 1997 e 1998; 5% ( cinco

por cento), no ano de 1999; e 6% (seis por cento), no ano de 2000; 

 

II - O produto de arrecadação das contribuições do município, Administração Centralizada, Câmara Municipal, Autarquias e

Fundações, na razão de 4% ( quatro por cento) sobre a Folha de Pagamento dos Servidores o que se refere o Ar�go 1º desta lei, nos

anos de 1197 e 1998; de 5% ( cinco por cento), no ano de 1999, e 6% ( seis por cento), a par�r do ano de 200; 

 

III - O produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em decorrência da inobservância de suas obrigações; 

 

IV - Os rendimentos e juros decorrentes da aplicação do saldo de recursos do fundo; 

 

V - Outros recursos que lhe sejam des�nadas; 

 

§ 1º A Cons�tuição de que tratam os incisos I e II deste ar�go não incidirá sobre o salário-família, diárias e ajuda de custo. 

 

§ 2º O servidor que, por qualquer mo�vo prevista em lei, interromper o exercício de suas atribuições funcionais sem direito à

remuneração, inclusive nos casos de cessão sem ônus, é obrigado a contribuir com o valor correspondente a 8%, 10% e 12 %,

índices percentuais de contribuição previstos, respec�vamente, para os anos de 1997 e 1988; 1999 e 2000 e seguintes, sobre a

remuneração que teria se em exercício es�vesse, para garan�a de pensão. 

 

 Cabe as en�dades mencionadas no Inciso II do ar�go precedente proceder ao desconto da contribuição de seus servidores
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na folha de pagamento e recolhe-la, juntamente com a contribuição do órgão, até o quinto dia ú�l do mês aquele a que as

contribuições se referirem. 

 

 O não recolhimento das contribuições no prazo legal implicará na atualização das mesmas de acordo com o índice ao fator

incidente sobre os tributos municipais, além de juros de um por cento ao mês. 

 

 A autoridade administra�va ou servidor que, no exercício de suas funções, deixar de efetuar os recolhimentos devidos ao

fundo, incorrerá em falta funcional, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou criminal cabíveis. 

 

 O saldo de recursos do Fundo será aplicado em estabelecimento bancário mediante operação que assegure, no mínimo,

correção monetária do valor. 

 

Parágrafo Único. Na aplicação das disponibilidades, o Conselho terá em vista a obtenção do máximo de rendimento

compa�vel com a segurança e o grau de liquidez indispensável às aplicações destas reservas. 

 

 É ins�tuído o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor- COADFAPS- composto de cinco

membros e respec�vos suplentes, assim definidos: 

 

I - Três representantes indicados pelos servidores; 

 

III - Dois representantes indicados pelo Prefeito Municipal. 

 

§ 1º O mandato de conselheiro é priva�vo de servidor público e terá a duração de dois anos, permi�da uma recondução. 

 

§ 2º os representantes dos servidores, inclusive os suplentes, serão indicados pela en�dade de classe dos servidores e, na falta

desta, em assembléia geral especialmente convocada. 

 

§ 3º Compete ao prefeito Municipal a nomeação dos membros do Conselho e de seus suplentes. 

 

§ 4º Pela a�vidade exercida no Conselho seus membros não serão remunerados. 

 

§ 5º A Presidência do Conselho será exercida por um de seus membros, com mandato de um ano, vedada a recondução. 

 

 Compete ao Conselho: 

 

I - Elaborar a proposta orçamentária do Fundo; 

 

II - Deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo; 

 

III - Decidir sobre as formas de funcionamento do Conselho; 

 

IV - Fiscalizar o recolhimento das contribuições inclusive verificando a correta base de cálculo; 

 

V - Analisar e fiscalizar a aplicação de saldo de recursos do fundo quanto à forma, prazo e natureza dos inves�mentos. 

 

VI - Definir indexadores sucedâneos no caso de ex�nção ou alteração daqueles definidos nesta lei; 

 

VIII - Propor a alteração das alíquotas referentes às contribuições a que alude o Ar�go 2º desta Lei; com vistas assegurar a

viabilidade econômico-financeira do Fundo; 

 

Parágrafo Único. Em caso de carência de encaixe do fundo para fazer frente aos custos com as aposentarias e pensões, caberá
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ao Município suprir a diferença. 

 

IX - Divulgar, no Quadro de Publicações da Prefeitura, todas as decisões proferidas pelo Conselho, bem como os do Fundo; e 

 

X - Deliberar sobre outros assuntos do interesse do Fundo. 

 

 As tarefas técnico-administra�vas rela�vas ao Fundo inclusive a elaboração de folha de pagamento dos aposentados e

pensionistas serão exercidas pela Secretaria da Administração do Execu�vo Municipal. 

 

 Os recursos do fundo integrarão o orçamento da Secretaria da Administração do município na forma da legislação

per�nente. 

 

 Somente serão custeados pelo Fundo as aposentadorias de servidores municipais ina�vados após a vigência da presente

lei, e as pensões correspondentes a servidores falecidos em sua vigência. 

 

§ 1º A fruição da aposentadoria exigirá a carência de 02 (dois) anos de custeio. 

 

§ 2º Não ingressam no Fundo de Aposentadoria os servidores regidos pela Lei Municipal Nº 1226/93, do Quadro em Ex�nção. 

 

§ 3º Não ingressam no Fundo os servidores municipais que requererem ou requerem suas aposentadorias ao INSS até a

publicação da presente Lei, os quais con�nuarão a contribuir para com esse ins�tuto até o final da tramitação do processo da

concessão do bene�cio. 

 

§ 4º Por requerimento de aposentadoria constante no § 3º deste ar�go entende-se que o servidor candidato ao bene�cio

deve estar habilitado com a amparo no Ar�go 194 da Lei Municipal nº 1223/93, e respec�vos incisos e alíneas. 

 

 As despesas e a movimentação das contas bancárias em nome do fundo serão autorizadas em conjunto pelo Presidente do

Conselho e pelo Prefeito Municipal, ou por Secretário com delegação expressa. 

 

 Caberá ao Presidente do Conselho, após deliberação deste, acionar judicialmente às autoridades a que se refere o art. 2º,

Inciso II, desta Lei; compeli-los a efetuar os depósitos das contribuições para o Fundo. 

 

Parágrafo Único. A ação pedicional de que trata este ar�go poderá também ser promovido pelo próprio servidor, a�vo ou

ina�vo, ou ainda pelo sindicato ou associação da categoria. 

 

 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 25 de setembro de 1997. 

 

Jacir Antônio Salvi 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 14/05/2014
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