
LEI Nº 880, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008. 
 
 Autoriza o Poder Executivo a contribuir para o 

Instituto de Previdência do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir mensalmente ao Instituto de Previdência do 

Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, conforme Termo de Contrato de Prestação de Serviços em anexo. 
Parágrafo único. Fica ainda o Poder Executivo autorizado, igualmente, a renová-lo anualmente e 

reajustar a taxa prevista, nos termos previstos em suas cláusulas. 
Art. 2º O presente Contrato tem por objetivo a execução dos serviços de atendimento médico-

hospitalar, diagnóstico e tratamento, bem como programas e ações específicos, na proporção dos recursos 
do FAS/RS, destinados à promoção da saúde e à prevenção das doenças. 

Art. 3° A contrapartida financeira mensal do Município será de 13,20% (treze vírgula vinte por 
cento), incidente sobre o salário de contribuição dos associados, considerados os subsídios ou a 
remuneração do cargo ou função permanente, constituída pelo vencimento acrescido da função gratificada, 
dos adicionais de caráter individual e por tempo de serviço, das vantagens pessoais incorporadas à 
remuneração do servidor, e os proventos e pensões deles decorrentes, excluído abono familiar e de 
permanência, diárias, ajuda de custo, indenização de transporte, vale alimentação ou refeição, jeton, terço 
de férias, gratificação natalina e parcelas de caráter eventual ou indenizatória, não podendo alíquota ser 
inferior à prevista para os servidores estaduais, cabendo ao servidor contribuir com 6% (seis por cento). 

Art. 4º Ficam ratificados todos os pagamentos efetuados até o momento, com base na Lei 
Municipal nº 19, de 18 de fevereiro de 1997.97. 

Art. 5º Fica revogada a Lei Municipal nº 19, de 18 de fevereiro de 1997. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de 

Novembro de  2008. 
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