
    LEI Nº 679/2005 
 
 

Altera disposições contidas na Lei Municipal nº 579/2000 
e dá outras providencias. 
 
 

O Prefeito Municipal de Águas Mornas, no exercício de suas 
atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de Águas Mornas aprovou e ele 
sanciona a presente Lei: 
 

Art. 1 °°°° O art. 41, caput e seu Parágrafo Único e o artigo 64, caput da 
Lei Municipal nº 579/2000 passam a vigorar com a seguinte alteração: 

 
“Art. 41.  A pensão por morte corresponderá: 
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição da 
República, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a 
este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 
II - ao valor da totalidade da remuneração-de-contribuição do 
segurado, na data de seu falecimento, definida no art. 66 desta Lei, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição da 
República, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a 
este limite, caso em atividade na data do óbito.  
 
Parágrafo Único.  O direito à pensão configura-se na data do 
falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na 
legislação vigente nessa data. 

 
“Art. 64 A contribuição do Município, incluídas suas autarquias e    
fundações é obrigatória e corresponderá ao dobro do valor do 
somatório das contribuições dos servidores ativos, a ser realizada até 
o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido”. 

 
Art. 2º Fica mantida a contribuição pela alíquota de 21% (vinte e um 

por cento) prevista na redação anterior do art. 64 da Lei nº 579/2000, até que seja 
iniciada a cobrança da nova alíquota de contribuição instituída pelo art. 1º desta Lei, 
que atribuiu nova redação ao art. 64 da Lei nº 579/2000.  

 
 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos, quanto a nova redação dada ao art. 64 da Lei nº 579/2000 pelo artigo 1º, a 
partir do primeiro dia do mês seguinte aos 90 (noventa) dias posteriores à da 
publicação desta Lei, observado o disposto no art. 2º. 
 

Águas Mornas,  09 de dezembro de 2005. 
 
 

ELMAR ANTÔNIO THIESEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Registrada e publicada a presente Lei aos nove dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e cinco. 
 

                                                        Marcelo Kuhnen 
                                                       Responsável 

 
 
 

 



 
     
 


