PROJETO DE LEI Nº 042-01/2021
Inclui o artigo 199 - A na Lei
288 de 17 de fevereiro de
1992, que dispõe sobre o
Regime
Jurídico
dos
Servidores
Públicos
do
Município
e
dá
outras
providências
JOÃO HENRIQUE DULLIUS, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara
de Vereadores aprovou, de acordo com o Autógrafo n° ____/2021 e sanciona e promulga a
seguinte LEI:
Art. 1º Fica acrescido o artigo 199- A à Lei Municipal 288/1992, com a
seguinte redação:
“Art:199-A: O Município manterá programa permanente de atualização cadastral dos
aposentados e dos pensionistas cujos benefícios sejam custeados pelo Município de Cruzeiro
do Sul, denominado recenseamento previdenciário.
§ 1º O recenseamento previdenciário será realizado anualmente, e será regulamentado por
Decreto.
§ 2º O não fornecimento das informações exigidas, nas datas, locais e formas estabelecidas
no Decreto a que refere o parágrafo anterior, autoriza a suspensão do pagamento dos
benefícios previdenciários percebidos pelos aposentados e pensionistas e custeados pelo
Município de Cruzeiro do Sul, até a regularização do cadastro.
§ 3º Uma vez regularizado o cadastro, os pagamentos suspensos serão liberados, inclusive
as parcelas devidas no período de vigência da suspensão, as quais serão pagas corrigidas
monetariamente de acordo com o índice ou fator que corrige os tributos municipais.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 19 de julho de 2021.

Registre-se e Publique-se.
VOLMIR ALOISIO DULLIUS
Sec. Administração e Finanças

JOÃO HENRIQUE DULLIUS
Prefeito Municipal

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO
PROJETO DE LEI Nº 042- 01/2021

Senhor Presidente,
Senhores(as) Vereadores(as):

Encaminhamos o Projeto de Lei nº 042-01-2021, com o objetivo de incluir o artigo
199-A na Lei 288 de 17 de fevereiro de 1992, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município e dá outras providências.
Tal inclusão possibilitará que o Município regulamente através de Decreto, as regras
e os procedimentos para a prova de vida dos aposentados e pensionistas vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cruzeiro do Sul/RS, para fins de
manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão.
Ante o acima exposto, solicitamos a votação favorável dos senhores vereadores.

JOÃO HENRIQUE DULLIUS
Prefeito Municipal
Ilmo. Sr.
GUSTAVO HENRIQUE RICHTER
Presidente da Câmara de Vereadores
CRUZEIRO DO SUL/RS

