
LEI MUNICIPAL Nº 2252
Revoga o § 3º do artigo 5º da Lei do Legislativo 
Municipal nº 81 e da outras providências:

LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO. 
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:
Art. 1º - Fica revogado paragrafo 3º do artigo 5º da Lei do 

Legislativo Municipal nº 81 de 07 de setembro de 1967.
Art. 2º - A partir de 1º de junho de 1969 o Município de 

Carazinho assumira novamente o encargo do pagamento de provento 
os  quais  tem  direito  os  inativos  que  foram  aposentados  pelo 
Município, até a presente data e que estavam correndo por conta 
da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais.

Art.  3º  -  Os  inativos  do  Município  de  Carazinho  de  que 
trata o artigo anterior passarπo a perceber a partir de 1º de 
junho de 1969, proventos iguais aos atuais ocupantes dos cargos 
nos quais foram aposentados .

§  εnico  -  Para  cálculo  desses  proventos,  somente  será 
considerado  o  valor  do  padrπo  dos  servidores  somente  será 
considerando o valor do padrπo dos servidores da ativa, nπo se 
computando  os  avanços  e  outros  benefícios  que  por  ventura 
existam.

Art. 4º - No futuro os inativos de que trata este paragrafo 
quando de qualquer alteraçπo nos vencimentos dos funcionário da 
ativa, gozarπo do mesmo percentual de aumento que será calculado 
sobre o valor do padrπo correspondente ao exercício anterior.

§ εnico - Nπo serπo atingidos pelos dispositivos do artigo 
anterior, no corrente exercício, os inativos que, pelos benefí-
cios da presente Lei, venham a perceber aumento superior a NCr$ 
50,00 (Cinqüenta cruzeiros novos).

Art. 5º - A CAPSEM, atualizara em 25% de aumento os proven-
tos das viúvas, desde janeiro do corrente ano, correndo tal des-
pesa por conta da Caixa. 

Art. 6º - As despesas decorrentes dessa alteraçπo correrπo 
por conta da verba 3.2.31-82-168 - Proventos aos inativos.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO EM, 1º DE JULHO DE 
1969.

a)LORENO A. GRAEFF 
Prefeito Municipal 
a)HÉLIO DA ROCHA 

Secretário 
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