
LEI Nº 1.148, DE 3 DE AGOSTO DE 2004. 
 
 
 

ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS 
NA LEI MUNICIPAL Nº 803/2001 - 
FAPS. 
 
 

 

SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º. Os inciso I e II do art. 3º da Lei Municipal nº 803, de 26 de julho de 2001, passa a 
vigorar com nova redação e fica acrescentado o § 3º ao referido artigo: 
 “Art. 3º. ........................................................................................................................ 
  I – o produto da arrecadação referente às contribuições, de caráter compulsório, dos 
servidores referidos no art. 1º desta Lei, na razão de 11% (onze por cento) incidentes sobre a 
remuneração, provento ou pensão, respectivamente, dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas do Município; 
  II – o produto da arrecadação da contribuição do Município – Administração 
Centralizada, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas, de 12% (doze por cento), 
sobre o valor total da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, a que 
se refere o art. 1º desta Lei; 
  ........................................................................................................................................ 
  § 3º. A contribuição de que trata o inciso I, deste artigo, incidente sobre pensionistas 
e inativos, deve ser aplicada nos termos da legislação federal pertinente ao assunto.” 
 
Art. 2º. O art. 4º da Lei Municipal nº 803/2001 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 4º.  Os percentuais de contribuição previstos nos incisos I e II do art. 3º desta 
Lei serão avaliados atuarialmente, conforme dispõe a legislação federal e, quando necessário, 
alterados por Lei Municipal específica.” 
 
Art. 3º. Revoga-se o Decreto Municipal nº 1.025, de 31 de março de 2004. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor em 1º de agosto de 2004. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 3 de agosto de 2004. 
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