
LEI MUNICIPAL Nº 1014/19 DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal de Vila Lângaro a renovar
Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul com a interveniência do IPE
SAÚDE (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul)  para a
prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e laboratorial e dá
outras previdências. 

ANILDO COSTELLA, Vice Prefeito Municipal de Vila Langaro no
exercício do cargo de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a renovar convênio
com o Estado do Rio Grande do Sul, com a interveniência do IPE SAÚDE, sendo
que as despesas do presente convênio correrão à conta de dotações próprias do
Poder executivo Municipal.  

Art. 2º - O presente Convênio visa a prestação de serviços, pelo Estado
do Rio Grande do Sul, através do Instituto de assistência médico-hospitalar e
laboratorial, com a cobertura de despesas médicas, internações hospitalares e
exames laboratoriais.

Art. 3º - O convênio abrangerá os servidores municipais ativos, inativos,
estatutários ou celetistas, cargos em comissão, contratados, pensionistas
municipais, Prefeito e Vice-Prefeito da Prefeitura Municipal de Vila Lângaro.

Art. 4º - O percentual a ser repassado ao IPE SAÚDE,  será de 13,2 %
(treze virgula dosi por cento), sendo que o Município contribuirá com 3,2% e os
servidores efetivos e aposentados com o percentual de 10% da remuneração total
do segurado, conforme normas do Instituto.

Parágrafo Primeiro - Os demais cargos previstos no Art. 3º que
optarem pelo IPE SAÚDE, contribuirão com o percentual integral de 13,2 (treze
virgula dois por cento).

Parágrafo Segundo - O recolhimento do percentual previsto neste
artigo, aos vencimentos dos segurados por este convênio, será mediante dedução
de cota de retorno do Imposto de Circulação de mercadorias e Serviços (ICMS) do
Município,m junto ao BANRISUL.

Art. 5º - Havendo diferença de passivo de 2017 e anos subsequentes,
conforme previsto na Resolução 329/2004, art. 11º parágrafo II, o referido valor
será diluido entre os optantes do IPE SAÚDE, parcelado conforme convênio.

Art. 6º - Fica autorizado o Município a fazer a dedução dos valores
referentes ao passivo, referidos no Art. 5º, em folha de pagamento e
posteriormente repassar ao IPE SAÚDE.



Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições da Lei Municipal nº  224/2001 de 30 de abril de 2001.

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LANGARO,
         em 15 de janeiro de 2019

Anildo Costella
Vice Prefeito Municipal

no exercício do cargo de Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se

Giovani Sachetti
Secretário da Administração


