
LEI MUNICIPAL Nº 1034
Altera o artigo 228 da Lei Municipal nº 128, de
13-6-1951 (Estatuto dos Serv.Púb.Munc. de Carazinho.

ERNESTO JOSÉ ANNONI, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a

Lei seguinte:
Art. 1º - O art. 228 do Estatuto dos Servidores Públicos do

Município de Carazinho, Lei nº 128, de 13 de junho de 1951,
passa a ter a seguinte redaçpØo: Por falecimento do servidor
público ativo, aposentado ou em disponibilidade, perceberá uma
pensp�o mensal da Caixa de Pensões dos Servidores Municipais, no
mínimo de cinqüenta por cento (50%) do vencimento, remuneraçp¦o
ou salário do extinto:

a) a viúva, enquanto npÛo contrair novo casamento e
mantiver-se honesta;

b) os filhos menores de dezoito (a8) anos e as filhas, en-
quanto solteiras, pobres e honestas, em partes iguais, passando
integralmente a estes pelo casamento da viúva ou seu falecimento.

c) o ascendente incapaz para o trabalho, pro doença ou
avançada idade, se for pobre;

d) o irmp�o menor de dezoito (18) anos ou incapaz para o
trabalho, por doença ou avançada idade, sendo pobre;

e) a pessoa indicada pelo contribuinte, mesmo npIo parente,
incapaz para o trabalho pela idade ou doença, sendo pobre.

§ 1º - A pensp}o será concedida na respectiva ordem,
passando dum para outro beneficiário, somente por ocasip�o do
falecimento do contribuinte, saldo a exceçpdo da letra b.

§ 2º - Para efeitos desta Lei, incluem-se no vencimento,
remuneraçpÍo ou salário do servidor a funçpÍo gratificada, quando
incorporada, definitivamente, e a gratificaçp�o adicional, por
tempo de serviço, uma vez feito o desconto correspondente.

§ 3º - Só deixará penspno o servidor municipal contribuinte
da Caixa criada pela Lei nº 61, de 15 de dezembro de 1953.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
çp�o, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, em 17 de maio de
1954.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal

a)Jop�o Sica
Secretário
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