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LEI N" 056 DE 23 DE MAIO DE2O22,

Institui o Regime de Previdência
Complementar no âmbito do
Município de Alto Alegre do Pindaté-
N{A; FLra o limite mírimo pa;te- a

concessão de aposentadorias e pensôes
pelo regime de prer.idência de que tÍata
o art. 40 da Oonstituição Federal;
Âutoriza a atlesão a plano de bcneficios
de prer.idôncia complementa4 e dá
outras providências.

O Prefeito do Município de Alto Alegte do pindaré, Estado do
IMaranhão, no uso de suas atdbuiçôcs legais, e em especial à Lci Orgânica d<r
Município, faz sabet a t.dos os habitantes deste município que a Câmara Municipal
de Vercadores decreta e cu sanciono a seguinte ki:

CAPÍTULOI
DO REGIME DE PREVIDÊNCTE COMPLEMENTAR

Ârtigo 1." - Fica instituído, no âmbito do Município de Alto Âlegte dc>

Pindaré-MÀ, o Regime de Previdência Complementar - RpC, a quc se ,eferàm c,s

§ 14, 15 e 16 do arugo 4t) da Constituição Iiederal.

Parágrafo único. O valor dos beneficios de aposentador.ia
devido pelo Regime Própdo de Previdência Social - RppS aosdevldo pelo liegtme Própno de Previdência Social - RppS aos servi
tinrlares de cargos efetivos e membÍos de quaisquer dos poderes,
autatqüas e fi.rndações, que ingressarem no serviço público do

.ma.gov.br
E-mâll: pmaap. pmaap@gmâil. com

Fone: (98) 3664-1267

suas

Â1to
Alegre do Pindaré-MÂ a paÍtn rJa data de início da vigência do RpC tÍ ta
esta l,ei, não poderá supeÍaÍ o limite máximo dos beneficios pagos pelo
Geral de Previdência Social - RGPS.

AÍt. 2." - O Município de Alto Alegre do pindaté-MA é o patrocinador
do plano de beneficios do Regime de Previdência complementar de q,re trata esta
[,ei, sendo reptesentado pelo Prefeito Municipal que poderá àelegar esta
competência.
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Parágrafo único. Â representação de que trata o caput deste artrgo
compreende poderes para a celebração dc conr'ênio de adesào e suas altetações,
retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento c paÍa manifestação acerca
da aprovação ou da alteração de plano dc benefici.s de que trata esta Lei e tlemais
âtos coÍrelatos.

AÍt. 3". - () Regimc dc l)rcridência Oomplcmentar dc quc trata esta Lci
terá vigência c setá aplicado aos senidotes públicos tinrlares de carg;s efctivos e
membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autaÍquias e fundações, clue
ingtessarcm no sen'iço público a partir da data dc:

I - publicação rJa aut<>nz.ação, pclo órgão fiscalizador de que trata a I_ei
Complementar n" 109, de 29 dc maio de 2001, do convênio Jc adesão cl,
patrocinadoÍ ao plano de beneficios previdenciário administra<lo pcla cntida<Jc
fechada de previdência complcmentar; ou

II - início de vi$ncia convencionada no convênio de adcsãr> firmad<r
com a entidade aberta dc preridência complementar.

ÁÍ. 4". - A partir do início de vigência do Regime dc previdência
oomplementar de que trata esta I-ei, independentemente da inscrição clo senidor
c.,mo participante no plano de beneficios oferecido, aplicar-se-á o limitc máximo
dos beneficios pagos pelo RGPS, de que tÍata o ztt.4o da (-onstituição l-'ederal, às
apr>sentadorias e pensõcs a scÍem concedidas pelo llppS d, Município de Âlto
Alegre do Pindaré/N{A aos segutados definitlos n. parágtafo único do art. 1".

1" desta Lei que tenham ingressado no serviço público aú ; d^ta
da vigência do Regime de Previdência Complementar podeúo, I

expÍessa opção, aderit ao RPC, na forma a ser regulada pot lei es
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da vigênci

Âft. 5". - Os servidotes e membros definidos no

Previdência Complementar.

.ma.gov. br
E-mail: pmaâp. pmaap@gmail com

Fone; (98) 3664-1267

do art.
ao início
prévia e

no ptazo
ime de

Paágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste
artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto ío z.fi. 40 àesta l-ei.
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Art. 6", - O llegrme de Previdência Complementar de que trara o art. 1"
será oferecido por meio de adesão a plano de beneficios já existente ou plano
ptóprio em entidâdc de previdência complementar.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I
Das Linhas Gerais do Plano de Beneffcios

ÂÍt. 7". - C) plano de beneficios previdenciário cstatá descrito em
regtrlamento, obsen'adas as clisposiçõcs das pertincntcs I -eis Complementares, e

dos normativos decorÍcntes desses diplomas legais, c deverá ser oferccido,
obrigatoriamente, a todos os senidores c membros do N{unicípio de Alto Âlegrc
do Pindaté-MA de que tÍata o arr. 3" desta Lei.

ÂÍ. 8". - O N,tunicípio de Alto Âlegte do Pintlaró MA somente poderá
set patrocinador de plano de beneficios estrutuÍado na modalidade de contr.ibuição
deFrnida, cujos beneficios programados tenham seu valor permaneÍrte mr: nte
ajustado à reserva c<;nstituída em favoÍ do participante, inclusir,c na fase de
perccpção de beneficios, considerando o resultado líquido de sua aplicaçãc-,, os
r-alr>res aportados, resgatados e/ou potados e os beneficios pagos.

§ 1". O plano de que trata o caput deste artigo dcverá
não programados que:

I - assegu.rem pelo menos, os beneficios
invalidez e morte do participante; e

beneficios

eventos

favor do participante.

§ 2". Na gestão dos beneficios de que tÍâta o § 1o deste artigo, o plano
de beneficios previdenciários poderá prever a contrataçáo de cobertura de risco
adicional junto à sociedade seguradota, desde que tenha custeio específico.

§ 3". O plano de que tÍatâ o caput deste artigo poderá prever cobertura
de sobrevivência do assistido, desde que contratada iunto à sociedade seguradora.

www. altoalegredopindaÍe.ma. gov.br
E-mâil: pmaap. pmaap@gmail.com

Fone: (98) 3664-1267
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Seção II
Do Patrocinador

AÍt. 9". - O Município de Alto Alegre do Pindaré-MA é o responsável
pelo aporte de contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas
dos seus servidores ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto
nesta Lei, no convênio de adesão e no regulamento-

§ 1". Âs contdbuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas, de
forma centralizada, pelos poderes, inclúdas suas autarqúas e fundações, e em
hipótese alguma poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes.

§ 2". O Município de ÂIto Âlegre do Pindaré-MA será considerado
inadimplente em caso de descumprimeÍrto, por quaisquer dos poderes, inclúdas
suas autaÍquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão
e no regulamento do plano de beneficios.

Art. 10. Deverão estar previstas, expressaÍnente, nos instrumentos
jurídicos cabíveis ao plano de beneficios administrado pela entidade de prcr,'idência
complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo:

I - a não existência de solidariedade do Município de Alegle
Pindaré-MA, enquanto patrocinador, em relação a outros

do
res;

instituidores, averbadores; planos de beneficios e
complementar;

II - os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das

sanções previstas para os casos de atraso no envio de informações cadastrais de
participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições;

III - que o valor correspondente à ataahzação monetária e aos juros
suportados pelo patrocinador poÍ attaso de pagamento ou de repasse de
contribüções será revertido à conta individual do participante a que se referir a
contribuição em atraso;

IV - eventual valor de aporte fmanceiro, a título de adiantamento de
contribüções, a ser rcalizado pelo Município de Alto Âlegre do Pindaré-MA;

www. altoalegredopindare. ma. gov. br
E-mail: pmaap. pmaap@gmail.com

Fone: (98) 3664-1267
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V - as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou
rescisão contratual e transferência de çrenciamento da administração do plano de
beneficios previdenciário;

\rI - o compromisso da entidade de previdência complementar de
informat a todos os patrocinadores vinculados ao plano de beneficios sobre o
inadimplemento de patrocinador em prazo superior a floventa dias no pagamento
ou Íepasse de contribüções ou quaisquer obrigações, sem ptejúzo das demais
providências cabíveis.

Seção III
Dos Participantes

AÍt. 11. Podem se inscrever como participantes do Plano dc Bcneficios
todos os servidores e membros do Município de Alto Alcgre do Pindaré-r\{A.

lLÍt 12. Podetá peÍÍnÍInecer inscrito no respectivo plano dc bcncficios o
participante que:

I - esteia cedido a outro (i{gâo ou entidade
direta ou indireta da Uniâo, Estados, Distriro Federal e

empresas públicas e sociedades de economia mista;

I I - esteja afastado ou licenciado do cargr efetir.o
ou seÍn tecebimento dc remunetação, inclusive pam o exercício de
em qualquer dos cntcs da federação;

III - optar pelo beneficio proporcional difeddo ou autopatrocínio, na
forma do regulamento do plano de beneficios.

§ 1". O tegulamento do plano de beneficios disciplinatá as ÍegÍas parâ a

manutenção do custeio do plano de beneficios, observada a legislação aplicável.

§ 2". Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a
responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao cessionádo e repassar a
contÍibüção ao plano de beneficios, Ílos mesmos níveis e condições que sedam
devidos pelo paftocinador, na forma definida no regulamento do respectivo plano.

E-mall: pmaap.pmaap@gmail.com
Fone: (98) 366rt-1267

da administração pública
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§ 3". Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinadot atcatí
com a sua contdbuição ao plano de beneficios.

§ 4". O patrocinador arcarâ cort a sua contÍibüção, somente, quando o
afastamento ou a licença do cargo efetivo se der sem prejúzo do recebimento da
remunetação.

AÍt. 13. ()s scn'idorcs c mcmbtos referidos no art.30 desta Lei, com
remuneração supedoÍ ao limitc máximo estabelecido para os beneficios do Regrime

Getal de Previdência Social, serão automaticamcnte inscdtos no rcspcctivo plano
de beneficios <le previdência complementar clesde a data de entrada em exercício.

§ 1". E facultado aos servidores e membÍos rcferidos no caput deste

artigo manifestaÍem a ausência de interesse em adeÍir ao plano de beneficios
patrocinado pelo Município dc Alto Alegre do Pindaré N{4, sendo seu silêncit> ou
inércia, no pÍ zo de noveÍrta dlas após sua inscrição automática na forma do caput
deste artigo, reconhecida como aceitação tâcita à inscrição.

§ 2". Na hipótese de a manifestação de que trata o §,1o
ocoÍrer ío pÍazo de até nor-enta dias da datz da inscrição

assegurado o direito à restituição integral das contribuições veftidas, seÍ paga em

até sessenta dias do pedido de anulação atualizadas nos termos tlo

prevista no §2 deste artigo não constituem resgate.

§ 4". No caso de anulação da inscrição prevista no § 1" deste artigo, a

contribúção aportada pelo patÍocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora

no mesmo ptazo da devolução da contribúção 
^Portadz. 

pelo participante.

§ 5'. Sem ptejurzo ao pí^zo para manifestação da ausência de intetesse

em aderir ao plano de beneficios, fica assegurado ao pârticipaflte o direito de

ÍequeÍer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscriçâo, nos termos do
regulamento do plano de beneficios.

Seção ÍV
Das Contribuições

www.altoalegredopindarê.ma. gov. br
E-mail: pmeâp.pmaap@gmail.com

Fone: (98) 3664-12ô7

artigo
r. fica

§ 3". A anulação da inscrição ptevista no § 1" destc artigo e a
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Ârt. 14. As conttibuições do patÍocinador e do parricipaflte incidirão sobre
a base de cálculo das contribuições ao RPPS estabelecidas na Lei Municipal n"
050/2021que exceder o limite máximo dos beneficios pagos pelo Reg,ime Geral de

Previdência Social, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição
Federal.

§ 1". A alíquota da contribúção do participante será por ele definida,
observado o disposto no regulaÍnento do plano de beneficios.

§ 2". Os participantes podeÍão realizar contribúçôes facultativas ou
adicionais, de caráter volunfário, sem contrapartida do Patrocinador, na forma do
regulamento do plano de beneficios.

AÍt. 15. O patrocinador somente se responsab ilizata por rcalizal
contdbüçôes em cootrapartida às contribuições normais dos participantes que
atendarn" concomitantemente, às segrintes cofldiçôes:

I - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 10 ou art. 50 dcsta
Lei; e

Il - tecebam subsídios ou remunetação quc exceda o limite m oaquese
refere o art. 4" desta Lei, observado o disposto no
Constituição Fedetal.

art. 37 da

§ 1". A contribúção do patrocinadot serâ pantârira, à do participante sobre a

parcela que erceder o limite máximo a que se refere o paríryrafo único do art. 1"
desta Lei.

§ 2". Observadas as condiçôes previstas no § 1" deste artigo e no disposto
no regulamento do plano de beneficios, a contÍibüção do patrocinador não poderá
exceder ao peÍcentual de 6,5 % (seis e meio por cento).

§ 3". Os participantes que não se enquadrem nas condiçôes previstas nos
incisos I e II do caput deste artigo não teÍão direito à contrapartida do patrocinador.

§ 4". Sem preiúzo ao disposto no caput deste artigo, o patrocinador deverá
realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou

E-mail: pmaap.pmaap@gmail.com
Fone: (98) 3664-1267
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subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusivc daqueles que, embora não
enquadrados no inciso II destc artigo, esteiam inscdtos no plano de beneficios.

§ 5". Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades prer.istas nesta

[,ei e na leg,islação aplicáve1, as contribuiçõcs rccolhidas com atraso estatão suieitas

à aualizaçào monetária e consectários de mora estabelecidos no Conrênio,
regulamento e plano de custcio do rcspcctivo plano <1c bcneficios, ficando <r

Patrocinador desdc já autorizatlo a adotar as providências ncccssátias para o regular

adimplemento de suas obdgaçõcs iunto ao plaflo de beneficios.

AÍt. 16. A entidade dc previdôncia complemcntar administradora do plano
de beneficios manterá controle individual das reservas constituídas em nome do
paÍticipantc c rq;istro das conttibuições deste e dos patrocinadotes.

Seção V
Do Processo de Seleção da Entidade

Lfi. n. A escoiha da entidade de previclência responsár'el gela administraçào

do Plano de Beneficios será precedida d" p.o."r.à ..l.tit,r' lt.o.rd.rzid, r com
impcssoalidade, publicidacle e transparência e que contemplà\ requisitos de

qualificação técnica c cconomicic{ade indispensáveis à garantia.da iir;a gcstão dos

planos cle beneficios. i '\,

§ 1". A relação iurídic^ com a entidade será formalizada por convênio <1e

adesão, com vigência por ptazo indetcrminado.

§ 2". O pÍocesso seletivo poderá ser teairzado cm cooperaçãr) com outr()s

i\{unicípios desde que seia tlemonstrado o cfetivo cumprimento dos requisitos

estabelecidos no câput dcstc artigo.

Seção VI
Do Àcompanhamento do Regime de Previdência Complementar

Art. 18. O Podet Executivo deverá instituir um Comitê de Assessoramentr>

de Previdência Complementar (CÀPC) íros tcrmos da lcgislação r'-igentc c na forma
regulamentada pelo Município de Alto Âlegte do Pindaré-N{A:

www altoalegredopindaíe. ma. gov. br
E-mãil: pmaap.pmaap@gmail com

Fone: (98) 3664-í267
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§1". Compete ao CAPC acompanhar a çstão dos planos de ptevidêncra

complementar, os resultâdos do plano de beneÍicios, recomeÍrdaÍ a transferência de

çrenciamento, manifestar-se sobre alterações no regulamento do plano, a1ém de

outras atribuições e responsabüidades dehnidas em regulamento na fotma do caput.

§2". O Poder Executivo poderá, altemativamente ao comando do caput,

delega.r as competências descritas no §1" deste artigo ao órgão ou conselho iá
devidamente instituído no âmbito dos regimes próprios de preüdência social desde

que assegure a representação dos participantes.

§3". O CAPC terá composição de no máximo 4 (quatto) membros e setá

pantâtra eÍrtÍe represeírtantes dos participantes e assistidos, e do patrocinador,

cabendo a este a indicação do conselheiro presidente, que teÍá, além do seu, o voto

de qualidade.

§4". Os membros do CAPC deverão ter fotmação superior*completa, e

atender aos reqúsitos técnicos mínimos e expenência profissional dê(rniÇós em

regulamento pelo Município de Alto À1egre do Pindaré-MÂ na fotma do\íaput.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÔES FINAIS E TRANSITORIÀS

ÂÍt. 19. Âs nomeaçôes de novos servidotes de cargo efetivo e membtos do

Município de Alto Alegre do Pindaté-MA que possuam o subsídio ou a

remunetação do cargo acima dos valotes do limite máximo estabelecido paÍa os

beneficios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social,

ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de Previdência ComplementâÍ

previsto na forma do art. 3o desta I-ei, ressalvadas as nomeações das áreas de

educação, saúde e seguÍança.

LÍt, 20. Fica o Poder Executivo autorizado a promoveÍ aporte inicial para

atendeÍ às despesas decorrentes da adesão ou da instituição do plano de beneficio

previdenciário de que trata esta l-ei, observado:

I - O limite de até R$ 20.000,00 (vinte mil teais), mediante ctéditos adicionais,

para atender, exclusivamente, ao custeio de despesas administrativas pré-

www altoalêgredopindare.ma. 9ov. br
E-mail: pmaâp. pmaap@gmail.com

Fonê: (98) 3664-í267
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operacionais necessáÍias à adesão ou à implantação do plano de beneficios
previdenciário, vedado o aporte desses recursos a entidade de previdência
complementar;

II - O limite de até Rg 20.000,00 (vinte mil reais), mediante a aberhrta, em
caráteÍ excepcional, de créditos especiais, a tínrlo de adiantamento de contribúções,
cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão.

ÂÍt.21. Esta I-ei entra em ügor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Mando, pofianto, a todos para conhecimeflto e execução da presente Lei, que a
cumpram e a façam cumprit, tão inteiramente como nela se contém. A Prefeitura
Municipal a faça impdmr, publicar e coÍrer.

GABINETE DO EX SENHOR PREFEITO
MUNICIPÂL DE ALTO DO PINDÂRÉ, ESTADO DO
MARÂNHÂO, em 23 de mai 2022.

FRANCISCO
Prefeíto de

'Âprcved, seo modiâcaçâo aa Sessao Ordüárü do l-egÀtativa Municipat do

Ccnfico prra os deidor fine no_9,r6ãi óif\Orgânlca Muoicipat e da
tei o' 004/2018 de 15/05//18, qu. a p'.eeat\lri fqi publiced.r no
Quedro de Aüsos dâ Preflnrra em 23 de maio de $22 e no Diárie Oficial
do Municipio, D.O.M./

www.aÍtoaleg[edopindare.ma. gov. br
E-mail: pmaap. pmaap@gmail.com

Fone: (98) 3664-1267

modiÊcaçào.

Metcelo
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Alto Alegre do Pindaré, 20 de maio de 2022.

Senhor Prcfeito, ,,"'
ESTAMOE ENCAMINHANDO A VOSSA EXCELÊNOTA OS

/SEGUINTES PROJETOS DE LEIS: 
,..: í,:\_,..\ ,,,,'

\j

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'01DAZ4 REVOGA A LEI MUNICIPAL
NOO5O/2021, E REESTRUTURA O REGIME dNOPNIO DE PREVIOÊilCN
SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICíPIO DE,ALTO ALEGRE
DO PINDARE/MA E DA OUTRAS PROUDÊNCIAS. ,,'.

',,*,.-........-.,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NOO2I2O22,'i DISPÕT SOBRE O
PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DEBITO DO MUNICíPIO DE
ALTO ALEGRE DO PINDARE/MA COM O REGIME GERAL DE
PREVDÊNCA SOCIAL-RGPS, DE TMTA A EMENDA CONSTITUCIONAL
NO113 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 E DA OUTRAS PROVIDÊNCHS.

PROJETO DE LEI DE NOO9 DE 03 DE MAIO DE 2022, ACRESCENTA
DISPOSITIVO A LEI ORGÂUCR DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ-MA. "---.\\ \\\

1

PROJETO DE LEI DE NOO7I2O22, INSTITUI O REGIMENTO DE
PREMDÊNCA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ALTO
ALEGRE DO PINDARE-MA; FIXA O LIMITE MAXIMO PARA A CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA E PENSÔES PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE
QUE TRATA O ART. 40 DA CONSTTTUTÇÃO FEDERAL; AUTORITA A
ADESÃO A I'LANO DE BENEFíCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
E DA OUTRITS PROVDÊNCAS.

De autoria do Poder Executivo, que foi aprovado pela maioria dos membros

desta Casa Legislativa, (11X00), sem modificação, na sessão Ordinária do dia

20 de maio de 2022.

Sem mais para o momento, apresentamos nossos

estima e consideração.
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Excelentíssimo Senhor

FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO
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EXTRÂTO
Comissão Perm&ente de Licitagão - CPL...........
AVISO
Comissão Perrmanente de Lioitaçõo - C?L...........
LEIS
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Gabinçte do Prefeito - GABPREF..

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRÀTO DO CONTRATO N' 1m2022. REF.: Prnccsso rf. I5ODB22 -
PARTEST prUNCÍprO nr ALTO ALEGRE, DO ptXOÁ,RÉ (MA), aravés
de sua §ECRETARIA MUNICIPAI. Of,' SlÚnf e a empÍ€ss GRAFICA
DIMENSAO & SERVICOS LTDA, CNPJ n" 63.583.512/0001-48. OBIf,TO:
Confeoção de materiais gráfioos para atendimento das necessidades da
Secretaria Munioipal de Saúde do Municipio de Alto Alegre do Pindare&Í.A,
de amrdo @m a Ata de Regieko de Pregos nô 021/2021, originôria do Pregão
Eletrônioo SRP no 01212021 e PÍoocso no 030/2021 - VALOR GLOBAL: R$
23.375,36 (vinte e três mil e trezentos e setenta e cinoo reais e trinta e seis
cmtavos) - DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 020800 FUÀIDO MUMCIPAL
DE SALIDE 10 3OI 0119 2042 OOOO MANUT.DO FUNDO MUMCIPAL DE
SAI.IDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . PRAZO DE
VIGÊ,NCIA: Até 3 t de Dezernbro de 2022, oontados a partir da assinahrra do
§ontrato - BASE LEGÀL: Lei Federal no 10.52012002. Deoreto Federal no
10.024120 I 9, Deoreto Federal no 7 .892/2013 e da Lei Federal no 8.666/1 993 -
§IGNATÁRIOS: MARIA DÀ,YAI\Tf,, MARQIIf,,S, SEOTEtáriA MUNiOiPAI dE
Saúde de Alúo Alegre do PindaréÀ{A, pela CONTRATANTE e EDMII-SON
FERREIRA IX)S SANTOS FILHO, pela CONTRATADA. Alro Ategre do
PindareÀ4Á" l8 de Maio de 2022. Ftaacisco Tavares Leite Neto Assessor
Jurtdico do Município de AltoAlegre do Pindaré - MA OAB^4A n" I I .5 34.

AvrsoDE LICTTAÇÃO

PREGÃO ELETRÔMCO N'O2INO22 - CPL/PMAAP. PROC. ADM. N'
l0l/2022-Sea. úministsagão. O Munioípio de Alto Alegre Do Pindaré - MA,
akavés da sua Seoretíria Munioipal de Administração toma públioo que
realizani no dit 071061N22 as l5;00h lioitação na modalidadc PREGÃO
ELETRÔMCO - E(CLUSTVO PARA ME/EPP/EQTIIPARADO, dO tiPO
MENOR PR.EÇO POR LOTE, modo de dirputa ABERTq na fomra da Lei
Federal no 10.520D0f2 e DeoÍ€to Federal no IO.OZ4/2019, Contratâção de
pessoa juridica especializada em preotagão de servigos continuados de
mmutengão preventiva e qoretiva de ar çondiciongdo, incluindo instalagão e
desinstalagão, bem como, troca dc peças e aoessórios junto à prefeitura
Munioipal de Alto Alegre do PindaÍ§I\4A, oom sede ou estabelooimento
oonveniado na Sede, Iilial ou posto de atendimento em ate 40KM da prefeitura
do Pindaré, rob o Sistma dc Regisbo de Eeçoe-sP, cojas especfioações

encontram-ce dÊtâlhâd$ no Edilal e sçus ee!.(x" O Pregão Eletr&rico seni
rulizado em sesoão públie, via Intemet, mediante condições de seguranga -
criptografia e &teotic€gão - m todae as suês fases. I-ocal: Portal de Comprm
ftiblics - htSs:ilw.portaldeoomprupublioas.oom.br. Reebimento das
propostss: r\ partir da publicação do aviso de edital. O edital ôncontra-se
disponivel no site supracitado e tambán pode ser obtido gratuitamente pelo e-
mail: opl.altoalesrep(aqmail.oom Alto Alegre do Pindúê (MA), 23 de maio de
2022 Francival Veloso Fernande.s Pregoeiro Oficial
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FRÀNCISCO DANTAS RIBEIRO FILIIO hefeito de Àho Alegre do Pindaré-MA

LEI N'056 DE 23 DE MÀIO DE 2022

Instihri o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Municipio de Alto Alegre do Pindaé-MA; Fixa o limite mríximo para a c,oncessão

de aposatadoriro e pensõe pelo regime de previdàcia de que trata o arl 40 da Conrtituigão Federall Autoüa a adesão a plano de beneficios de previdência

complementar; e dá outru providências.

O Profeito do Munioípio de Alto Alegre do Pindare, Êstado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e em especial à Lei Orgânioa do

Municipio, faz saber a todos os habitantes deste município que a C-âmam Munioipal de Vereadores decreta e eu smciono a seguinte Lei;

CÂ'PÍTULoI
DO REGIMD, DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Artigo 1.. - Fica instituído, no âmbito do Municipio de Alto Alegre do Pindaré-MA, o Regime de Previdência Complementar - RPC, a que se

referm os § 14,15 e 16 doartigo 4O da Constihrigão Federal.

Prágmfo únioo. O valor dos bmeficios de aposmtadoria e pensão devido pelo Regime kóprio de Prcvidência Social - RPPS aos servidores

públioos tiürlres áe ougc efetivos e membrcs dequaisquerdospodrcs, inotrídas sus autarquiu efimdações, que ingr$sffim no ssvigopúblico doMunicipio
àe 4|to Alegre do PindaÉ-MA a partir da dâta de iníoio da vigência do RPC de que trata est Lei, não poderá superar o limite máximo dos bmeficios pagc
pelo Regime Geral de Previdênoia Sooial - RGPS.

An. 2: - O Município de Alto Alegre do Pindare-iúdr é o patrocinador do plâno de beneficios do Regime de Previdênoia Compleurentar de que

tratâ estâ lÉi, sendo repreentado pelo Prefeito Municipal que podenl delegar esta oompetàlcia.

Parágrafo únioo. A rÊpÍesmtação de çe trata o oaput deste artigo compreende podeÍes pârâ a relebração de corvàio de adesão e suâ§ .lterações,
retirada de pâtÍocínio, transfeÉnoia de gercnoimento e para mmifestação aceÍca da aprovagão ou da alteragão de plano de benefioios de que trata esta Lei e

demais atos correlatos.

AÍt 3o. - O Regime de hevidência Complementar de que trata estâ Lei terá vigência e sení aplioado aos servidores públicos titulares de cargos

efetivos e membms de çaisquer dos poderes, inoluídas suas autarquias e fundagões, que ingressarem no servigo públioo a partir da data de:

I -publioaçãodaautorização, pelo ôrgãofisoalizadorde que trata a Lei Compler:rentarno 109, de29 de maio de 2001, dooonvênio dc adcsão do

patrminador ao plano dç bcnsffoios puidacirírio adminish-aô pcla çntidadç fçchada & prcvidÊncia omplcncntr, ou

II - iníoio de vigência convencionada no oonvênio de adesão fmado oom a entidade aberta de previdência oomplementsÍ.

AÉ. 4o. - A partir do início de vigência do Regime de hevidência Complmentar de que trata esta Lei, independentemente da irucrigão do Ber/idor
oomo partioipante no plsno de beneffcios oferecido, aplioar-se-á o limile máximo dos beneficios pagoa pe lo RGPS, de çe lrata o aú 40 da Constituição Federal,

às aposentadoriar e pensões a serem conoedidas pelo RPPS do Municipio de Aho Alegre do PindaéÂv1A ac segurados defmidos no parágrafo único do art lo.

AÍt. 51 - Os servidores e membros defrnidos no panágrafo único do art lo destâ IJi que tenham ingressado no servigo público ate a data anterior
ao início da vigênoia do Regime de Previdência Complementar poderão- mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser regulada por lei
específica, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da vigàoia do Regime de Previdênoia C.omplem mtar.

Parágrafo único. O exeÍcício da opção a que se refere o caprt dosle artigo é irrevogrivel e irretatável, devendo obscrvar o disposto no aí. 4o dests

If,i.

AÍt, 60. - O Rcgioc dc Previdênoia Complerncntar de quc tratá o aÍt
plaro póprio eo entidade de previdência cocrplementaÍ.

I o será ofcrcido por mcio dc adcâo a plano de benefioios já exisúsnte ou

&e@ dddmDry cL^YEÊ@trPttrO
cLÂY REGAZoltll ÃmiYflrrlê*, o**
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CAPÍTUI-Otr
DO PI-ANO DE BENEFÍCIOS
Seçào I
I)a Iinhro Gemls do Plano de Bene{icios

AÉ. 7'. - O plano de beneficios prwidenciário etrÍá descrito em regulamento, obseÍvadâs as disposigões das pertinentes Leis Complernentares, e

dos normativc docorentes desses diplomas legais, e devaá sr oferccido, obrigatoriamente. a todos os servidores e membros do Municipio de Alto Alegre do

PindaÉ-MA de que trata o ârt. 30 desta Lei.

AÍl 8o. - O Munioípio de Alto Alegre do PindaÉ-MA somente podeú ser patrooinador de plmo de beneÍioios eslÍuturado na modalidade de

oontribuição defmida, cujo benefioios prcgramados tenhm seu valor permmentemente ajusiado à reserua mnstituídâ em fâvor do paíioipante, inolusive na

fase de percepgão dc beneficios, oonsidemndo o r*ultado líquitlo de sua aplicação, os valores apoíados, ragatados e/ou porlados e os benelicioe pagos.

§ 1". O plmo de que trata o caput d€ste adigo deverá prever bmeffcios não progrmados qw:

I - assegurern pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte do partioipante; e

II - sejam estruturâde unicamente com base em reseÍva acumulada ern favor do partioipantc.

§ 2o. Na gestão dos beneÍicios de que tata o § lo deste aúigo, o plano de benefioios previdencirírios 1rcderá prever a oonbatação de ooberfura de

risoo adicional junüo à sociedade seguradorq desde que tenha custeio específico.

§ 3". O plano de quc trâta o caput deste artigo podmí prever cobeíum de sobrevivârcia do assistido, desde que conkatada junto à sociedâd€
segundora.

Seção tr
Do Patrocinador

Art. 9. - O Município de Alto Alegre do PindaÉ-MA é o responsável pelo aporte de contribuiçõe e pelas transferênoias das oontribuigõe
desoontadas dos sang servidores ao plano de beneficios prwidenciário, observado o disposto nesta Lei, no oonvàio de adesão e no regulamento.

§ 1'. As oontribuigôes devidas pelo palrocinador deverão serpagas, dc forma cenEalizada, pelos poderes, inoluídas suas autarçiro e fundações, e

em hipótese alguma poderão ser superiores às oontribuições normais dos participantes

§ 2'. O Municipio de Alto Alegre do Pindare-MA sená considemdo inadimplente ern caso de desumprimento, por çaisquer dos poderes, incluídas
suss autaÍquiu e fundações, de qualquer obrigação prevista no mnvàio de adosão o no regulanento do plano de benefioios.

Aí. 10. Deverão estsr pÍ€vistas, expressamcírte, nos inslrumentos jurídioos oabiveis ao plano de beneÍioios administrado pela entidade de
prcvidênoia oomplementar, oláusulas que estabelegam no mínimo:

I - a não existênoià de solidariedade do Municipio de Alto Alegre do Pindaré-MA enquanto pakooinador, em relagão s outros pahooinadores;
institridou, rytrbadom; planos dc bqrcfioios e entidadc dc previdência oomplcmcnlar,

II - os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrcinador e das sançõcs previstm pam os moe de airâso no envio de informações cadastrais
de participantes e uaistidos, de pagamento ou do repasse r{"s oontribuiçõesl

trI * que o valor oorrespondente à aàralização moneúria e aos juros supoÍtâdos pelo pahocinador por- atraso de pagammto ou dc repure de
oontribuigões seni revertido à conta indiviôral do participante a çe se referir a contribuição em atraso;

fV - wenüral valor de aportc financciro, a titulo de adimtamato dc cont-ibuigõa, a scr realizado pclo Mrmicípio de Alto A.lcgre **:ffi*l*i,
M:*rR&m

CLAY RECAZZONI LT§€':
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V - as diretrize oom relagão iu oondições dc rctimda de patrocínio ou reecisão oontrahral c transfsrência de gercnoiamonto da adminishagão do
plano de bmeficios previdaoiário;

VI - o compromisso da entidade de previdàcia complmentar de-inÍbmar a todm m patrocinadores vincarlados ao plano de bmeficios sobre o
inadimplemento de patrocinador ern prazo superior a noven ta dias no pagffiimto ou repasse de oontribuições ou quaisçer obrigações, sem prejuízo das demais
providàoiu oabíveis.

Seção
Dos PaÉicipântes

Art. I 1. Podem se inscrever como participanles do Plano de Bmeficios todos os swidores e meÍnbÍos do Município de AIto Alegre do PindaÉ-
MA.

Art. 12. Poderá pemaneer inscrito no respectivo plano de bqreficios o participante que:

I - esteja cedido a oubo órgão ou mtidade da administação púbüoa direta ou indireta da União, Estadc, Distito Federal e Municípios, inolusive
suâs empmã públioas e sooiedadq de eonomia mista

II - esteja afctado ou lioenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou eern recebimento de remun€ração, inclusive para o exerc icio de mantado
eletivo em qualquer dos mtes da federagão;

III - optar pelo beneficio proporcional diferido ou autopatrooínio. na forma do regulanento do plano de beneficios.

§ l'. O regulmento do plano de bcneÍioios disoiplinará a:l regms pam a manuten$o do ousteio do plano de beneficios, obswada a legislação
aplioável.

§ 20. f{avendo cessão com ônus para o oessionário subeiste a Íesponsabilidâde do patrocinador em rec,olherjunto ao oessioúrio e repâssar s
contribuição ao plano de bene{icios, nos mestros níveis e mndiçõm que seriam devidc pelo patrocinador, na forma definida no regulamento do mpcctivo
plmo.

§ 30. Havendo essão cun ônus para o cedante, o patrooinador arcaÍá com a sua oontribuiçib ao plano de bene{icios

§ 41 O pahocinador arcrá com a sua contribuiçãq somente, quando o afastaÍoento ou & licençâ do caÍgo efetivo se der sem prejuízo do recebimento
da remunmção.

Art. 13. Os servidor* e membÍc referidos no aÍt. 30 desta Lei, com rernuneragão superior ao limiie máximo estabeleoido para os benefioios do
Regime Geral de Previdência Social, serão automâüaamenle insoritoo no resp€ctivo plano de benefioios de prwidência mmplementar desde a data de entrada
em exercício.

§ 1o. É faoultado aos eervidoÍa e membros rcferidos no caput deste artigo mmifestarem a auência de interesse em aderir ao plano de benefioioe
patrocinado pelo MunicÍpio de Alto AlegÍÊ do Pindaré-MA, sendo seu silênoio ou inérciq no prazo de noventa dias após sua inscrição automátioa na forma do
oaput desl,e artigo, reooúeoida ooro aoeitação táoita à inscrigão.

§ 2". Na hipotese de a manifestação de que trata o § l" dxte artigo ocorer no prâzo de úé noventa dias da data da in*rição automáticq fioa
assegurado o dirciio à restituigão integral dat contribuições vertidas, a serpaga em até soscnta dias dopedido de anulagão aàralizadas nos temos do regutmrento.

§ 30. A anulagão da insorição previstâ no § lo deste artigo e a restihrigão pÍevista no §2'date artigo não constitueÍn resgate.

§ 40. No oaso de anulação da inscrição prevista no § Io decte artigo, a conbibuição 8poÍtsds pelo patooinador scrá devolvida à respectiva fonte
pagadora no mesmo pmzo da dcvoluçÉo da oontribuição aportada pelo peÍticipante.

CLAY REGAZIONI
RIBEIRO

III
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§ 5o. Sem prcjuizo ao prazo para manifcstação da ausênoia de intcresse cm aderir ao plano de benefíoios, fica assegumdo ao partioipante o direito

de requera, a qualqua ternpo, o oancelamento de sua insrição, nos tcmm do regulammto do plsno de bmeficios.

Seçno IV
Ilas Coúribuições

AÍt. 14. As oontribuigõc do patrocinador e do partioipante incidirão sobre a base de cálculo das oonlribuições ao RPPS estabelecidas na Lei
Municipal ao 05012021 que exoeáer o limite mriximo dos bmeficim pagos pelo Regine Gaal de Previdênoia Social, observado o disposto no inoiso XI do aú
37 da Consüàrição Fedml.

§ lo. A aliçota da oontribuigão do paíicipmte será por ele defmida, observado o disposio no regulamento do plano de beneficios.

§ 2o. Os participantes poderão ralizar oonhibuições faoultativas ou adicionais, de caráter voluntário, sem co,ntrapartida do Patrocinador, na fonna
do rcgulamato do plmo dc bmcÍioios.

ÁÍt 15. O patrminaôr somãie se responsbilizará por r*lizar cmtribuições em mntapaÉida às oontribuigões nomrais dor paÉioipantes que

atendam, conoomitantemente, às seguintes condigões:

I - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no ârt. 1o ou art. 5'desta Lei; e

II - reoebam subsídios ou remuneragão que exoeda o limite máximo a que se refere o art 4'deta Lei, observado o disposto no inoiso XI do aÍt. 37
da Constitrição Federal.

§lo-Acontribuigãodopatrocinadorserápariüiriaàôpartioipantesobreaparoelaqueorcedaolimitemriximoaqueserefereopanágrafoúnico
do ad. 1o desta Lei-

§ 2o. Obcervadas as condições prwistm no § 1o deste artigo e no disposto no ÍegulâmeÍllo do plano debeneficios, a contribuição do patrooinador
não podoá qocdq ao pcmtual dc 6,5 ô/o (scir c mcio po mto)-

§ 3o. Os participantes que não se enquadrem nas condiçôes previstas nos inoisos I e II do caput deste aíigo não tÊrão direito à omtrapartida do
Patrocinador.

§ 4o. Sem prejuízo ao disposto no oaput deste artigo, o Pahocinador deverá realizar o repâsse dao contsibuições desoontadas diretamenle da
Íemuneração ou subsídio dos parlicipantes a ele vinculador, inçlusive daquelcs que, embora não enquadrados no inciso II destc artigo, eetejam inscritos no plano
de benefioios,

§ 5o. Sem prejuízo às demais penalidades e responsabili.taães previstas nesta L€i e na legislação aplicável as contibuigões rccolhidas oom atrâso
estarão sujeitas à ahralização monetária e oonseslários de mora estabeleciôs no Convênio, rcgulamento c plano de custeio do respectivo plano de beneÍioioe,
Íicando o Patrooinador desde já autorizado a adotsr as providências necessárias para o regular adimplemento de suas obrigações junto ao plaÍlo d€ bsnefioios.

Art. 16. A ontidade de previdência complementar administradora do plano de beneÍioios mantsrá controle individual das ÍeseÍvas oonstituídâs em
nome do paúioipanúe e registro das oontribuiçôes deste e dos pakocinadores.

Seção \r
I)o Procesm de Seleçõo da Entldade

Art. 17. A escolha da enüdade de prwidênoia responeável pela administração do Plano de Beneffcios seÉ preccdida de prooesm seletivo oonduzido
com impessoalidade, publicid"de e transpaÉncia e que mntemplc requisitos de qualificação tecoica c economioidade indispensáveis à garantia da boa gestão
dos planos de beneficios.

CI.ÂY REGAZON

§ lo. A relação jurídioa oom a ontidade seráfomalizaÁa por mnvàrio de adesão, oom vigênoiapt pruo indetmina.lo"
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§ 2o. O prccsso selctivo podcá scr mlizado em omperagão ooo Gkos Municipios dcsde quc seja dcmonstrado o efetivo oumPrimento dos

requisitos ostabeleoidoe no oaPut deste sÍligo.

Seçõo VI
DoAcompanhamento do Regime de Previdàrh Complementar

Art. 1g. O poda Exeoutivo deverá instihrir um Comitê de Assessoramento de Previdência Complemmtar (CAPC) nos t€rÍnc da legislação vi gente

e na forma regulâmentâda p€lo Municipio de Alto Alegre do PindaÉ-MA:

§1o. Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos

trmsferênoia de geranoiamento, manifestar-se sobre alterações

regulmento na lbma do capuL

planos de previdàrcia complementar, m resultados do plmo de benefício, reoomendr a

io regulunento do plano, além de outru atribuigões e responsabilidades definidas em

§2o. O poda Excoutivopodoá, altcrnativmmtc ao mando do capu! dclcgu as ompclàtoiu dqqitas no §l'dete aíigo ao órgão ou oonselho

já deüdamente instituido no âmbito áos regimes própric de previdência social desde que âsseguÍ€ a repreentação de partioipmtes'

§3". O CAPC terá oomposigão de no máximo 4 (quatro) membros e seá paritária entre representânts dos paíioipmtes e asistidos, e do

patrocinador, cabendo a este o indioação do oonselheiro presidente, que terá, alm do seu, o voto de qualidade.

§4o. Or membros do CApC deverão ter formagão superior oompleta, e atender aos requisitos técnicos minimos e experiência profission al definidos

em regulamento pelo Munioípio de AIto AIegre do PindaÉ-MA na foma do capul

CAPÍTUI.,OilI
DISFOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIÂS

fut. 19. As nomeagões de novos servidores de crgo efetivo e membros do Munioípio de Alio Alegre do Pindaré-MA que possuam o subsídio ou

a remuneragão do cargo acima dos valores do limite máximo ãsubelecido para os beneficios de aPos€ntsdorias e pensões do Regime Gsrâl de Previd&rcia

Sooial, froam condioionadas ao início da vigência do Regime de Previdênoia Complementsr PÍevisto ns forma do arl 3o desta Lei, ressalvadas u nomeagões das

áreas de educaçdo, saúde e segursoça.

Aí. 20. Fica o poder Executivo autodzado a prmovtr âporte inioial para atendcr às despesas demrrentes da adesão ou da insütuigão do plmo de

beneficio previdenciário de que trata esta Lei, observado:

I - O lirnite de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), medimte cÍ€dito§ âdicionais, para atmder, exclusivamente, ao ousteio de despesas administrativm

pÉ-operrcionais nccessárias à adcsão ou à i-pl*t çao do plmo de bonefioios prcvidenti,írio, vedado o aporte dcss rccursos a cntidadc dc prwidência

oomplom atanl

tr - O limite de ate R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante a abertrra, em caráteÍ exoepcional, de creditos especiais, a tih'rlo de adiantamento de

contribuições, cujs ÍEgra8 de compensação devuão etar expÍEsss no convênio de adesão'

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogad$ as dispoeições em contrário.

Mando, portanto. a todos para curhecimento e exmução da presente Lei, que a oumpram e a façam cumprir, tão inteiramente oomo nela se contém'

A kefeihrra Munioipal a faça imp,rimir, publioar e oorrer-

cABINETE Do EXCELENTÍSSnUO SENHOR PREFEITO MUNICIPAI DE ALTO ALEGRE DO PINDARE, ESTADO DO MARANHÃO,

em 23 de maio de2022.

FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO kefeito d€ Alto Àegre do Pindâré-lvÍA

TJI N'Os? DEZ' DE MÂIO DE2g:'2

Àorcroenta dispooiüvo â Lei Org&rioa do munioífo dc Á&o Acgre do PindaÉ'

eiÉ& dpiMsb p ÔAY
REçTOS! Â6ERO

CLAY REGAZZONI'iff#j1ff#H""",n*
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