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LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2004 DE 17/12/2004

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DA AUTARQUIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BRUSQUE - PREVIBRUSQUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Brusque: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Ciro Marcial Roza,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º  São declarados ex�ntos a autarquia Previdência Social dos Servidores Municipais de Brusque -
Previbrusque, criada pela lei complementar nº 90/2001, e os Sistemas de Previdência Social (SIMPRE) e
de Assistência (SIMA) com respec�vos fundos financeiros ins�tuídos pela Lei Complementar nº 20/93. 

Art. 2º  O Município assumirá integralmente a responsabilidade dos bene�cios concedidos durante a
vigência do regime próprio de previdência social, bem como dos bene�cios concedidos e implementados
até a data da publicação desta lei, como previsto pelo art. 10 da lei nacional nº 9.717/1998, com as
revisões legalmente determinadas. 

Parágrafo Único - Fica assegurado aos servidores de cargos efe�vos do Município, a aplicação do disposto
no art. 6º da Emenda Cons�tucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 

Art. 3º  Com a decorrente vinculação obrigatória dos servidores efe�vos ao Regime Geral de Previdência
Social, o Município responderá pela compensação financeira disciplinada pela lei federal nº 9.976, de 05
de maio de 1999. 

Parágrafo Único - O Município informará a cada servidor efe�vo sobre seus direitos e obrigações sob o
novo regime previdenciário. 

Art. 4º  Todos os bens móveis, imóveis e financeiros que compõem o patrimônio da autarquia ora ex�nta
e dos fundos previdenciário e assistencial por ela administrados retornam ao domínio e à �tularidade do
Município, que terá o ônus dos bene�cios concedidos e da compensação financeira devida ao Regime
Geral de Previdência Social, com o recolhimento das contribuições previdenciárias anteriores. 

Art. 5º  Os atos que se fizerem necessários para o retorno de bens patrimoniais e financeiros ao
Município serão formalizados pelo Presidente da autarquia Previbrusque, que permanecerá legi�mado
para esses fins específicos. 

Art. 6º  O Chefe do Poder Execu�vo determinará os atos administra�vos que se fizerem necessários para
incorporação e contabilização do patrimônio da autarquia ex�nta ao patrimônio e à contabilidade do
Município. 

Art. 7º  Ficam revogadas as leis complementares nº s 20/93 e 90/2001, bem como toda e qualquer
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

disposição legal em contrário. 

Art. 8º  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Brusque, 17 de dezembro de 2004. 

CIRO MARCIAL ROZA 
Prefeito Municipal 
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