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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016. 
 
 

Altera o caput  do artigo  16 e cria o Artigo 72A na Lei 
Municipal nº 3.759, 05.02.2013, que reestrutura  o 
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
Efetivos do Município de Sobradinho  e dá outras 
providências. 
 
Jurandir João Serena, Prefeito Municipal, em exercício, em 

Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, 
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a redação do  caput do 
Art.16,  da Lei Municipal nº 3.759, de 05.02.2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art.16 . As contribuições previdenciárias previstas no artigo 13, bem como aquelas 
devidas nas hipóteses dos incisos I e II do art. 6.º, deverão ser recolhidas até o 
décimo quinto dia do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem.” 
 
Art. 2º Cria o Artigo 72 A, que terá a seguinte redação: 
 
“Art.72 A- Nos casos em que Município obtiver recuperação de dotação de 
recursos especiais: 
I - Ações judiciais de recuperação de créditos sejam na esfera Federal, 
Estadual ou Municipal; 
II - Procedimentos administrativos que resultem em recuperação de créditos 
sejam na esfera Federal, Estadual ou Municipal; 
III- Operações de incremento de receita através da Venda dos Direitos da 
Folha de Pagamento a instituições financeiras; 
Parágrafo Único: Como compromisso de cooperação mutua, com objetivo de 
reduzir despesas e buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, sempre 
que ocorrer uma das hipóteses acima o Município se comprometerá a repassar 
ao RPPS aportes voluntários para Amortização do Déficit com o Passivo 
Atuarial nos seguintes moldes: 
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I - 50% do valor dos Créditos recebidos em se tratando de contribuições 
relacionadas a pagamentos que tem por base a Despesa com Pessoal, mesmo 
sendo as devidas ao Regime Geral de Previdência, citando-se o INSS, RPPS, 
FGTS, PASEP, IRRF. 
II- 25% do valor dos Créditos recebidos, quando se tratar de outras receitas ou 
fontes de arrecadação nas operações citadas nos incisos I, II e III.” 
 
Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 
11 dias do mês de outubro de 2016. 
 
 

Jurandir João Serena, 
     Prefeito Municipal, em exercício. 

 
Registre-se e Publique-se em 11.10.16, 
 
Saionara Soder, 
Sec.de Administração 
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