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ARTIGO 1Q 

ARTIGO 2Q 

INSTITUÍ O FUNDO DE APOSENTADORIA VO SERVI 

VOR - FAS, E VÃ OUTRAS ?R0VIViNCIAS" 

SÍLVIO MIGUEL FOFONKA, Preíelto 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no 

uso das atribuições que. lhe hao conferi -

das por Lei. 

FAÇO SABER, que. a Câmara Munici

pal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

É Instituído o FUNDO VE APOSENTADORIA VO SERVIVOR - FAS, vin

culado ã Secretaria de Administração, destinado ao custeio 

das aposentadorias dos servidores públicos municipais ocupan

tes de. caKgos de, pn.ovlme.nto efetivo e em comissão, sujeitos 

ao regime jurídico Instituído pela Lei Municipal nQ 2, 278/90, 

de. 25 de, junho de. 1990. 

Constituem recursos do FAS: 

I - 0 produto da arrecadação das contribuições dos servido 

res, de caráter compulsório, na razão de 3,51 (três e 

melo por cento) sobre os vencimentos, remuneração e 

quaisquer, outras vantagens percebidas pelo servidor, 

além dos descontos de contribuições de órgão ou entlda 

de previdenciaria convenlada; 

l í - o produto da arxecadação das contribuições do Municí

pio - Administração Centralizada, Câmara Municipal, 

Autarquias e Fundações Publicas, de %% (oÁXo por cen

to) sobre o valor total da falha de pagamento dos ser

vidores a que se refere o artigo 1Q desta Lei; 

111 - o produto dos.encargos devidos pelos contribuintes, em 

decorAencla/da Inobservância de suas obrigações; 
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11/ - a correção monetária e juros decorrentes da aplicação 

do saldo da recursos do FAS; 

1/ - outros recursos que lhe sejam destinados. 

Parágrafo Ünlco - A contribuição de que Violam os Incisos 1 e 11 deste 

aAtlgo não Incidira sobre o salário-família, diárias 

e ajuda de custo. 

ARTIGO 30 - Cabe ãs entidades mencionadas no Inciso 11 do artigo preceden

te, proceder ao desconto da contribuições de seus servidores 

na falha de pagamento oficializando a Prefeitura Municipal o 

seu montante juntamente com a contribuição do Órgão, até o 

quinto dia útil do més seguinte aquele a que as contribuições 

se referirem. 

Parágrafo Ünlco - Os valores global^ das contribuições previstos no "ca 

ARTIGO 40. - A Prefeitura Municipal fica obrigada a firmar autorização per

manente e Irrevogável ao Banco responsável pelo repasse dos 

valores de origem tributária do Estado, previstos no artigo 

143 da Constituição Estadual, mediante relação mensal remetida 

até o dia OS (oito) do més subsequente, constando os valores 

das contribuições do Fundo de Aposentadoria do Servldor-FAS, 

correspondentes a contribuições de todos servidores do Municí

pio - Administração Centralizada, Câmara Municipal, Autarquias 

e Fundações Públicas. 

Parágrafo Ünlco - Os valores das contribuições serão depositados em con 

ta bancaria aberta em nome do Fundo de Aposentadoria 

do Servidor - FAS. 

put" do artigo serão obrigatoriamente descontados das 

parcelas de repasses orçamentários mensais de cada 

uma das entidades constantes do Inciso 11 do artigo -

20 desta Lei, pela Prefeitura Municipal. 

ARTIGO 50-0 não recolhimento das contribuições no prazo legal implicará 
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na atualização monetária da Importância correspondente, alem de 

juros de 1% [um por cento) ao mis sobre o valor atualizado. 

Parágrafo Ünlco - A atualização monetária de que trata o "caput" deste 

artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por 

base os Índices de variação do Bônus do Tesouro Nacio

nal Fiscal (BTN Fiscal) ou, na falta deste, do titulo 

que vier. a sucede-lo, ou, ainda, a critério do Conse

lho de Administração-FAS, por outro Indicador de In

flação dlãrla. 

ARTIGO 60. - A autoridade administrativa ou servidor que, no exercício de 

suas funções, deixar de efetuar os recolhimentos devidos ao FAS 

Incorrera em falta funcional, sem prejuízo das sanções de natu

reza civil ou criminal cabíveis. 

ARTIGO 70-0 servidor que, por qualquer motivo previsto em lei, Interrom

per o exercido de suas atividades funcionais sem direito ã re

muneração, Inclusive nos casos de cessão sem Ônus, fica obriga

do a recolher, na condição de contribuinte em dobro, as contri

buições a que refere o artigo 20, Incisos I e I I , desta Lei, so 

bre a remuneração que teria se em exercício estivesse. 

ARTIGO SO - 0 saldo de recursos do FAS será aplicado em estabelecimento 

bancário, mediante operação que assegure, no mínimo, correção 

monetária do valor. 

Parágrafo Ünlco - Na aplicação das disponibilidades e COAPFAS terá em 

vista a obtenção do máximo de rendimento compatível 

com a segurança e o grau de liquidez Indispensável -

ás aplicações destas reservas. 

ARTIGO 90 - £ Instituído o Conselho de Administração do Fundo de Aposenta

doria do Servidor - COAVFkS, composto de seis membros titula

res e respectivos suplentes, assim definidos: 

I - dois representantes titulares e suplentes Indicados pe

los/servidores' [ativos); 
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§ n -

§ 2Q -

§ 3° -

§ 40 _ 

§ 5Q -

ARTIGO 10 

I I - dois representantes titulares e suplentes Indicados peto 

Prefeito Municipal; 

I I I - dois representantes titulares e suplentes Indicado* peto* 

aposentados [Inativos). 

0 mandato de Conselheiro do COAVFAS é privativo de servidor pú

blico e terá a duração de dois ano6, permitida a recondução. 

Os representantes dos servidores, Inclusive os suplentes, serão 

Indicados pela entidade de classe dos servidores e, na falta des_ 

ta, em assembléia geral especificamente convocada. 

Compete ao Prefeito Municipal a nomeação dos membros do COAVFAS. 

Pela atividade exercida no COAVFAS seus membros não serão remune 

rados. 

A Presidência do COAVFAS será exercido por um de seus membros, 

com mandato de um ano, vedada a recondução. 

- Compete ao COAVFAS: 

I - elaborar a proposta orçamentaria; 

II - deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de 

execução orçamentaria e financeira do FAS; 

I I I - decidir sobre sua própria organização, elaborando o re

gimento Interno; 

IV - fiscalizar o recolhimento das contribuições, Inclusive 

verificando a correta base de cálculo; 

V - analisar e fiscalizar a aplicação do saldo de recursos 

do FAS quanto ã forma, prazo e natureza dos Investimen

tos; 

Ml - definir Indexadores sucedâneos no caso de extinção ou 

alteração daquelas definidos nesta Lei; 

Vil - baixar/Instruções necessárias ã devolução de parcelas 
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do beneficio da aposentado ria Indevidamente recebidas; 

VIU - propor a alteração das alíquotas referentes ãs contribui 

çoes a que alude o artigo 2Q desta lei, com vistas a as

segurar a viabilidade econômico-financeira do FAS; 

I X - divulgar, no Quadro de Publicações da Prefeitura, todas 

as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as do FAS; 

X - deliberar sobre outros assuntos de Interesse do FAS. 

ARTIGO M - As tarefas técnico-administrativas relativas ao FAS, Inclusive 

a elaboração da folha de pagamento dos aposentados, serão exer

cidas pela Secretaria de Administração do Executivo Municipal. 

ARTIGO 12 - Os recursos do FAS Integrarão o orçamento da Secretaria de Adml 

nlstração do Município na forma da legislação pertinente. 

ARTIGO 13 - Somente serão custeadas pelo FAS as aposentadorias ou comple-

mentação de aposentadorias de servidores municipais Inatlvados 

apôs a vigência da presente Lei. 

ARTIGO 14 - As despesas e a movimentação das contas bancarias em nome do 

FAS serão autorizadas em conjunto pelo Presidente do COAVFAS 

e pelo Prefeito Municipal. 

ARTIGO 15 - Caberá ao Presidente do COAVFAS, apôs deliberação do Conselho, 

acionar judicialmente as entidades a que se refere o artigo 22 

Inciso 11, desta Lei, para compeli-las a efetuar os depósitos 

das contribuições para o FAS. 

Parágrafo Qnlco - A ação judicial de que trata este artigo poderá tom 

bêm ser promovida pelo próprio servidor, ativo ou Ina 

tlvo, ou ainda pelo Sindicato ou Associação da categq_ 

ria. 

ARTIGO 16 - Os servidores ocupantes de cargos em comissão somente terão dl 

relto a aposentadoria custeada pelo FAS se contribuírem por 

10 [dez)/anos consecutivos. 
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Parágrafo Gnlco - l/ETAPO 

ARTIGO 7 7 - Vlca expressamente proibido o UÒO do fundo (FAS) paAa qualquer £1 

nalldade que não cu> previstas nesta Lei. 

ARTIGO 1% - A partir da data da publicação da pn.tuo.ntc Lei, falca determinado 

o prazo dc 30 [trinta] dias para a formação do COAVEAS, c 60 

[sessenta) dias, no máximo, pajia o inicio do recolhimento do FAS. 

ARTIGO 19 - Os aposentados serão isentos do desconto do FAS. 

ARTIGO 20 - Revogam-se as disposições em contrário. 

ARTIGO 21 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE VO PREFEITO MUNICIPAL, 05 de novembrò^tte>J990. 

S1LVTC yHTÚUEffT0F0AÍCA 

Preceito Municipal 

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE 

BMANÕ/GIL BE MEPEÍROS 

SecretÓÁlo de Administração 
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