
LEI MUNICIPAL Nº 3353
Dispõe sobre os Encargos de Pagamento das Pensões dos
Pensionistas da CAPSEM.

SEBASTI+ÒO OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - A partir de 1º de agosto de 1983, o Município de
Carazinho assumira os encargos de pagamento das pensões de
pensionistas da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores
Municipais - CAPSEM autarquia municipal de previdência.

Art. 2º - A pensp¦o será constituída de uma quota familiar
igual a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento do funcionário
na data do falecimento, acrescida de tantas parcelas iguais,
cada uma, a 10% ( dez por cento) do mesmo vencimento, quantos
forem os dependentes do funcionário até o máximo de 5 (cinco).

Paragrafo único - A importância total assim obtida será ra-
teada em partes iguais entre todos os dependentes com direito à
penspào.

Art. 3º - A penspzo será devida a partir da data do faleci-
mento do (a) funcionário (a).

Art. 4º - Extinguir-se-á o pagamento da penspō constante
desta Lei, quando:

I - Para os dependentes do (a) Pensionista:
a) quando completarem 18 anos, se do sexo masculino e, 21

anos, se do sexo feminino;
b) independente de sexo, quando se consorciarem;
c) para os dependentes inválidos, quando cessar a

invalidez;
d) para os dependentes em geral, quando falecerem.
II - Para o (a) Pensionista:
a) quando se consorciar;
b) quando falecer.
Art. 5º - Os dependentes do (a) pensionista que forem invá-

lidos e ultrapassarem a idade constante da alínea "a", inciso I,
art. 4º, retro, permanecerp@o percebendo sua parcela de 10% (dez
por cento), devendo, para tal, submeterem-se aos exames médicos
determinados pelo Município.

Art. 6º - Os valores serpÞo reajustados na mesma data e per-
centuais em que ocorrer o reajuste dos vencimentos dos
servidores e funcionários estatutários.

Art. 7º - As despesas resultantes desta Lei correrp{o por
conta da verba código 3252.0701-141 - Pensionistas, que será re-
forçada mediante a abertura de um credito adicional.

Art. 8º - Fica revogada a alínea "a", inciso II , do art.
4º da Lei do Legislativo nº 81, de 07 de setembro de 1967.

Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçpto, retroagindo seus e-
feitos, para fins de pagamento do beneficio, a partir de 1º de
agosto de 1983.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 12 DE SETEMBRO DE
1983.

a)SEBASTI+•O OLEGÁRIO HAEFFNER
Prefeito Municipal

a)LUIZ ANTONIO DA LUZ
Secretário
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