
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
CNPJ N° 33.000.670/0001-67

LEI MUNICIPAL N.° 514/2009 	 DE 14 DE ABRIL DE 2009.

"Altera a redacäo do inciso IV e §3° do artigo 44 e da Lei
Municipal n.° 414 de 20 de outubro de 2005, corn redacSo
dada pela Lei n. 506/2008, que Reestrutura o Regime
PrOprio de Previdéncia Social do Municipio de Pontal do
Araguaia/MT e, cld outras providencias".

GERSON ROSA DE MORAES, Prefeito Municipal de Pontal do
Araguaia-MT, no use de suas atribuicOes legais, faz saber, que a Camara
Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Fago saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° A redagdo do inciso IV e §3° do artigo 44 da Lei Municipal
it° 414 de 20 de outubro de 2005, corn redacao dada pela Lei n. 506, de 17 de
novembro de 2008, passa a vigorar corn as seguintes alteracOes:

Art. 44. A receita do FUNAPEM sera constituida, de modo a
garantir o seu equilibrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:
IV - de uma contribuicao mensal do Municipio, incluidas suas
autarquias e fundagOes, definida na reavaliacao atuarial igual a
11,68% (onze inteiros e sessenta e sete centesimos porcentuais)
calculada sobre a remuneragao de contribuicao dos segurados
ativos, compreendendo : 11,37% (onze inteiros e trinta e sete
centesimos por cento) relativo ao custo normal e 0,31% (trinta e
urn centesimos porcentuais) referentes a aliquota de custo
especial financiado nos termos do §3° deste artigo;

§ 3° 0 deficit do custo especial e de R$ 71.099,72 (setenta e um
mil, noventa e nove reais e setenta e dois centavos) e sera
financiado nos termos do art. 18 da Portaria n. 403, de
11/12/2008, em 420 meses, mediante a arrecadacao mensal de
0,31% (trinta e urn centesimos porcentuais), sobre a remuneragdo
de contribuicao dos servidores vinculados ao FUNAPEM.

Art. 2°. Fica homologado o relatOrio tecnico sobre os resultados
da reavaliacao atuarial, realizado em JANEIRO/2009.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao
revogada as disposicoes em contrario.

Gabinete do Prefeito do M
de abril de 2009.
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