
LEI Nº 1.811, DE 22 DE JUNHO DE 2010.  
 

ALTERA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 
MODIFICANDO O INCISO II E VII DO 
ARTIGO 3º DA LEI N. 803/2001 - FAPS. 

 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. Fica alterada contribuição previdenciária patronal, prevista no inciso II e VII 
do artigo 3º da Lei Municipal nº 803/2001, de 26 de julho de 2001, alterados pela Lei 1.148/2004 e 
1.724/2009, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 3º ................................................................................................... 
 
 II  – o produto da arrecadação referente à contribuição do Município – 
Administração Centralizada, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas, é de 11% (onze 
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; 
 ................................................................................................................. 
 
 VII  – Adicionalmente a contribuição previdenciária patronal prevista no 
inciso II deste artigo, todos os órgãos e poderes do Município, Administração Centralizada, 
Câmara Municipal, Autarquias e Fundações, a título de recuperação do passivo atuarial e 
financeiro contribuirão com alíquotas incidentes sobre a totalidade da remuneração de 
contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas nos termos do inciso I e II, na razão de 
5,50% (cinco vírgula cinquenta por cento) no período de janeiro a dezembro de 2011; 6,94% (seis 
vírgula noventa e quatro por cento) no período de janeiro a dezembro de 2012; 8,30% (oito vírgula 
trinta por cento) no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2028; e de 8,56% (oito vírgula 
cinquenta e seis por cento) no período de janeiro de 2029 a dezembro de 2044. 
 
 Art. 2º. Revogam-se as disposições contidas no inciso II do art. 3º da Lei 803/2001 
alterado pela Lei 1.148/2004 e, inciso VII do Artigo 3º da Lei Municipal n. 803/2001, acrescentado 
pela Lei 1.724/2009.  
 
 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 
01 de janeiro de 2011. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
22 de junho de 2010. 

 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


