
LEI MUNICIPAL Nº 3195
Dispõe sobre a contagem de tempo de serviço prestado a
entidades privadas, para efeito de aposentadoria e
disponibilidade no serviço publico municipal.

LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO,
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os funcionários municipais, com mais de quinze
anos, se do sexo feminino, e mais de dezessete e meio, se do
sexo masculino, de efetivo serviço prestado a este Município,
computarp¦o, para efeitos de aposentadoria voluntárias por tempo
de serviço, ou por invalidez, ou compulsória, na forma
constitucional e estatutária, o total de tempo de serviço
prestado em atividade abrangida pela previdência social urbana.

Paragrafo único - No caso de aposentadoria por invalidez ou
compulsória e, ainda, quando colocado em disponibilidade e np©o
tenha atingido o tempo de efetivo serviço municipal estabelecido
neste artigo, o tempo de serviço estranho, prestado a entidades
privadas, será computado, no máximo até a metade do tempo de
efetivo serviço municipal que possuir, para fins de fixaçp�o da
proporcionalidade de proventos.

Art. 2º - Para efeitos do artigo anterior, somente será
computado o tempo de serviço prestado em atividades privadas npão
concomitante com o tempo de serviço público, e computável para
aposentadoria pela previdência social urbana.

Art. 3º - O tempo de serviço já utilizado para fina de apo-
sentadoria pelo Instituto Nacional de Previdência Social np™o
será computado no município.

Art. 4º - O tempo estranho, prestado a entidade privada,
será contado mediante apresentaçp:o de certidp:o fornecida pelo
Instituto Nacional de Previdência Social.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicaçp£o desta Lei
correrp×o à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp@o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 09 DE JUNHO DE 1981.
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