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LEI Nº 303, DE 30 DE JUNHO DE 2022 - (Projeto de Lei nº 

006/2022, do Executivo Municipal) 

 

“Dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e 

monumentos públicos Municipais que homenageiam pessoas vivas 

e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e, nos termos da Lei Orgânica, foi sancionada a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica expressamente proibido, em todo o território Municipal, 

atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela 

defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer 

modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente ao 

Município de Timbiras. 

 

Art. 2º - É igualmente vedada à inscrição dos nomes de autoridades 

e/ou administradores em placas indicadoras de obras ou em veículo 

de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou 

indireta. 

 

Art. 3º - As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às 

entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos 

cofres públicos municipais. 

 

Art. 4º - A infração ao disposto nesta Lei acarretará aos 

responsáveis a perda do cargo ou função pública que exercerem, e, 

no caso do artigo 3º, a suspensão da subvenção ou auxílio, 

conforme Lei Federal nº 6.454, de 24 de outubro de 1977. 

 

Art. 5º - Fica autorizada a mudança dos nomes dos Bens Públicos 

Municipais que atualmente homenageiam pessoas vivas, passando 

a ter as seguintes nomenclaturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – A Unidade de Ensino José Sarney passará a se chamar: Unidade 

de Ensino Jovita Sales; 

II – O Centro de Educação Infantil Gardênia Ribeiro Gonçalves 

passará a se chamar: Centro de Educação Infantil Reinalda 

Rodrigues; 

III – O Centro de Educação Infantil Leda Tajra passará a se chamar: 

Centro de Educação Infantil Diva Corvelo; 

IV – A Rua José Sarney passará a se chamar: Rua Vereador Nozor 

Soares Lima; 

V – A Ponte José Sarney passará a se chamar: Ponte Prefeito 

Victoriano Abdalla; 

VI - A Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Luzinete Rodrigues de 

Melo passará a se chamar: UBS Prefeito Dr. Francisco das Chagas 

Rodrigues; 

VII – O Ginásio de Esportes do bairro Horta passará a se chamar: 

Ginásio de Esportes José Raimundo Magalhães da Costa. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do Maranhão, 

aos 30 dias do mês de junho de 2022. ANTONIO BORBA LIMA 

PREFEITO MUNICPAL. 

 

 

LEI Nº 302, DE 30 DE JUNHO DE 2022 - (Projeto de Lei nº 

007/2022, do Executivo Municipal) 

 

“Estabelece a política e o plano municipal de saneamento básico, 

com seu plano setorial de abastecimento de água potável, plano 

setorial de esgotamento sanitário, plano setorial de gestão integrada 

de resíduos sólidos e o plano setorial de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas, e dá outras providencias.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e, nos termos da Lei Orgânica, foi sancionada a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Da Política Municipal de Saneamento Básico 

 

SEÇÃO I 

 

Artigo 1º -A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á 

pelas disposições desta lei, de seus regulamentos e das normas 

administrativas deles decorrentes e tem por finalidade assegurar a 

proteção da saúde da população e a salubridade do meio ambiente 

urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a execução das 

ações, obras e serviços de Saneamento Básico, estabelecer 

diretrizes e definir os instrumentos para a Regulação e Fiscalização 
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da prestação dos serviços de Saneamento Básico do Município de 

Timbiras. 

 

Artigo 2º -Para os efeitos desta lei considera-se: 

 

I – Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público 

de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 

respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 

desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico 

e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para 

o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 

II – Gestão associada: associação voluntária de entes federados, 

por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme 

disposto no art. 241 da Constituição Federal e previsão da lei nº 

11.107/2005; 

 

III – Universalização: atendimento pleno dos serviços de 

saneamento básico, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, a 

todos os domicílios ocupados e aos locais de trabalho e de 

convivência social em um determinado território, considerando-se o 

seu caráter dinâmico, frente ao incremento da ocupação territorial, 

sem distinção de condição social ou renda, observado o 

gradualismo planejado da eficácia das soluções, sem prejuízo da 

adequação às características locais, da saúde pública e de outros 

interesses coletivos; 

IV – Controle e participação social: conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de 

formulação de políticas, de planejamento, de regulação, de 

fiscalização e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento básico; 

V – Regulação: refere-se à organização do serviço público, 

compreendendo tanto a definição das condições do serviço 

prestado nos aspectos sociais, econômicos, técnicos e jurídicos, 

quanto a estruturação do próprio serviço no que diz respeito à 

qualidade, direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do 

serviço, política pública e cobrança, além de inclusão da variável 

ambiental na regulação; 

VI – Fiscalização: conjunto de atividades que se referem ao 

acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação do serviço 

e aplicação de penalidades, no sentido de garantir a utilização, 

efetiva ou potencial, do serviço público; 

VII – Prestação regionalizada: aquela em que um único prestador 

atende a 2 (dois) ou mais titulares; 

VIII – Subsídios: instrumento econômico de política social para 

garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, 

especialmente para populações e localidades de baixa renda: 

a) os serviços públicos de saneamento básico terão a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços: 

Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os 

usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento 

ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos 

serviços; 

b) os subsídios necessários ao atendimento de usuários e 

localidades de baixa renda serão, dependendo das características 

dos beneficiários e da origem dos recursos: - diretos, quando 

destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando 

destinados ao prestador dos serviços; - tarifários, quando 

integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da 

alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de 

subvenções; - internos a cada titular ou entre localidades, nas 

hipóteses de gestão associada e de prestação regional. 

IX – Localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, 

povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

X – Modicidade da tarifa: a justa correlação entre os encargos e a 

remuneração do prestador dos serviços de saneamento básico, 

regulada e fiscalizada pelo Poder Público Municipal; 

XI – Desenvolvimento sustentável: conjunto de políticas públicas 

destinadas a induzir ou dirigir o desenvolvimento econômico e social 

em harmonia com a preservação ambiental e a racional utilização 

dos recursos naturais. 

 

Artigo 3º -Os serviços públicos de saneamento básico possuem 

natureza essencial e é direito de todos receber serviços públicos de 

saneamento básico adequadamente planejados, regulados, 

fiscalizados e submetidos ao controle social. 

 

Artigo 4º -Não constitui serviço público a ação de saneamento 

executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário 

não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as 

ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade 

privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do 

gerador. 

 

Parágrafo Único: Para os fins do caput deste artigo considera-se 

solução individual a que atenda diretamente o usuário, dela se 

excluindo: 

 

I – A solução que atenda condomínios ou localidades de pequeno 

porte, na forma prevista no § 1º do art. 10 da Lei Federal nº 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007; 

II – A fossa séptica, quando norma específica atribua ao Poder 

Público a responsabilidade por sua operação. 

 

Artigo 5º -Compete ao Município organizar e prestar diretamente, ou 

autorizar a delegação dos serviços de saneamento básico de 
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interesse local, mediante concessão, nos termos da legislação 

vigente. 

 

§ 1º Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as 

demais funções essenciais de competência municipal, de modo a 

assegurar prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar de 

seus habitantes. 

 

§ 2º A prestação de serviços públicos de saneamento básico por 

entidade que não integre a administração do titular depende da 

celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante 

convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 

precária. 

 

Artigo 6º -Os contratos de concessão para prestação de serviços 

públicos de saneamento básico, sempre autorizados por lei 

específica, formalizados mediante prévia licitação, estabelecerão as 

condições de seu controle e fiscalização pelo poder concedente, 

término, reversão dos bens e serviços, direitos dos concessionários 

ou permissionários, prorrogação, caducidade e remuneração, que 

permitam o atendimento das necessidades de saneamento básico 

da população e que disciplinem os aspectos econômico-financeiros 

dos contratos. 

 

SEÇÃO II 

Dos Princípios 

 

Artigo 7º -A Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-á 

pelos seguintes princípios: 

 

I – A prevalência do interesse público; 

II – O ambiente salubre, indispensável à segurança sanitária e à 

melhoria da qualidade de vida, como direito de todos, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de assegurá-lo; 

III – O combate à miséria e seus efeitos, que prejudicam não apenas 

a qualidade de vida, mas também a qualidade dos assentamentos 

humanos e dos recursos naturais; 

IV – A participação social e o controle social nos processos de 

formulação das políticas, definição das estratégias, planejamento e 

controle de serviços e obras de saneamento básico, de decisão e 

fiscalização sobre custos, qualidade dos serviços, prioridades 

financeiras e planos de investimentos e na defesa da salubridade 

ambiental; 

V – A universalização do acesso aos serviços prestados, a equidade 

e a integralidade dos serviços de saneamento básico prestados, no 

que tange os quatro componentes: abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais; 

VI – O respeito à capacidade de pagamento dos usuários na 

remuneração dos investimentos e dos custos de operação e 

manutenção dos serviços de saneamento básico; 

VII – A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e 

à proteção do meio ambiente; 

VIII – A disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços 

públicos de drenagem e de manejo das águas pluviais urbanas 

adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio 

público e privado; 

IX – A adoção de métodos, técnicas e processos que considerem 

as peculiaridades locais e regionais, com utilização de tecnologias 

apropriadas, que considerem, também, a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

X – A eficiência e sustentabilidade econômica; 

XI – A transparência das ações, baseada em sistemas de 

informações e processos decisórios institucionalizados; 

XII – A segurança, qualidade e regularidade do serviço prestado; 

XIII – A integração das infraestruturas e serviços com a gestão 

eficiente dos recursos hídricos; 

XIV – Adoção de instrumentos regulatórios para eficiência, eficácia 

e efetividade das ações previstas ou planejadas no PMSB atribuindo 

competência a população local para o exercício de Controle Social 

conforme Lei nº 11.445. 

 

SEÇÃO III 

Das Diretrizes Gerais 

 

Artigo 8º -A formulação, implantação, funcionamento e aplicação 

dos instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico 

orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes: 

I – A destinação de recursos financeiros administrados pelo 

Município far-se-á segundo critérios de melhoria da saúde pública e 

do meio ambiente, de maximização da relação benefício/custo e da 

maximização do aproveitamento das instalações existentes, bem 

como do desenvolvimento da capacidade técnica, gerencial e 

financeira das instituições contempladas; 

II – O processo de planejamento deverá valorizar o processo de 

decisão sobre medidas preventivas ao crescimento urbano e rural 

de qualquer tipo, objetivando resolver problemas de escassez de 

recursos hídricos, qualidade da água, ordenamento dos 

aglomerados urbanos, dificuldades do manejo e da drenagem de 

águas pluviais, da disposição adequada de esgotos, da poluição, 

das enchentes, da destruição de áreas verdes, do assoreamento de 

rios e outras consequências; 

III – Coordenação e integração das políticas, planos, programas e 

ações governamentais de saneamento básico, saúde, meio 

ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, 

habitação, uso e ocupação do solo, bem como a articulação com as 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de 

promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 

básico seja fator determinante; 

IV – Busca da atuação integrada dos órgãos públicos municipais, 

estaduais e federais de saneamento básico; 

V – Deverão ser consideradas as exigências e características locais, 

a organização social e as demandas socioeconômicas da 

população; 

VI – A prestação dos serviços públicos de saneamento básico será 

orientada pela busca permanente da máxima produtividade e 

melhoria da qualidade; 

VII – As ações, obras e serviços de saneamento básico serão 

planejados e executados de acordo com as normas relativas ao 

ordenamento urbano, à proteção ao meio ambiente e à saúde 

pública, cabendo aos órgãos e entidades por elas responsáveis o 
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licenciamento, fiscalização e controle dessas ações, obras e 

serviços, nos termos de sua competência legal; 

VIII – A bacia hidrográfica poderá ser considerada como unidade de 

planejamento para fins de revisão do Plano Municipal de 

Saneamento básico, compatibilizando com os Planos Municipais de 

Saúde e de Meio Ambiente, com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal ou da Cidade e com o Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Região, caso existam; 

IX – Incentivo ao desenvolvimento científico na área de saneamento 

básico, a capacitação tecnológica da área, a formação de recursos 

humanos e a busca de alternativas adaptadas às condições de cada 

local; 

X – Adoção de indicadores e parâmetros sanitários e 

epidemiológicos e do nível de vida da população como norteadores 

do planejamento e definição dos programas, projetos e ações de 

saneamento básico; 

XI – Promoção de programas de Educação Ambiental, Participação 

e Mobilização Social, com ênfase em saneamento básico; 

XII – Realização de investigação e divulgação sistemáticas de 

informações sobre os problemas de saneamento básico e educação 

ambiental, além de diagnóstico da situação e de seus impactos nas 

condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as 

causas das deficiências detectadas; 

XIII – O sistema de informações sobre saneamento básico deverá 

ser compatibilizado com o Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico e os sistemas de informações sobre meio 

ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e saúde; 

XIV – A participação social na definição de princípios e diretrizes de 

uma política pública de saneamento, no planejamento das ações, 

no acompanhamento da sua execução e na sua avaliação se 

constitui em ponto fundamental para democratizar o processo de 

decisão e implementação das ações de saneamento básico. Essa 

participação pode ocorrer com o uso de diversos instrumentos, 

como conferências e conselhos, dentre outros; 

XV – A participação e o controle social devem ser amplamente 

garantidos no decorrer do processo de planejamento do Setor de 

Saneamento Básico; 

XVI – Estabelecer os instrumentos e mecanismos que garantam o 

acesso à informação e a participação e controle social na gestão da 

política de saneamento básico, envolvendo as atividades de 

planejamento, regulação, fiscalização e avaliação dos serviços, na 

forma de conselhos das cidades ou similar, com caráter deliberativo; 

XVII – A educação ambiental e mobilização social como estratégia 

permanente, para o fortalecimento da participação e controle social, 

respeitados as peculiaridades locais e assegurando-se os recursos 

e condições necessárias para sua viabilização; 

 

XVIII – Participação Social na definição de estratégias de 

comunicação e canais de acesso às informações, com linguagem 

acessível a todos os segmentos sociais; 

XIX – Visão integrada e a articulação dos quatro componentes dos 

serviços públicos de saneamento básico nos seus aspectos técnico, 

institucional, legal e econômico; 

XX – Definição pelo titular do ente ou órgão responsável pela 

regulação e fiscalização dos serviços, inclusive os procedimentos 

de sua atuação, e os mecanismos de controle social. 

 

Artigo 9º -O Município poderá realizar programas conjuntos com o 

Estado, mediante convênios de mútua cooperação, assistência 

técnica e apoio institucional, com vistas a: 

 

I – Assegurar a operação e a administração eficiente dos serviços 

públicos de saneamento básico que seja de interesse local e da 

competência do município; 

II – Implantação progressiva de modelo gerencial descentralizado 

que valoriza a capacidade municipal de gerir suas ações; 

III – Assistência técnica e o apoio institucional do Estado ao 

município deverão ser realizados pelo prestador de serviço, quer 

seja pela concessionária estadual, autarquia, fundação, consórcio, 

etc. 

 

Artigo 10º-Para a adequada execução dos serviços públicos de 

saneamento básico, deles se ocuparão profissionais qualificados e 

legalmente habilitados. 

 

Artigo 11º -Ficam obrigados os agentes prestadores de serviços 

públicos de saneamento básico a divulgar a planilha de custos dos 

serviços, obedecendo ao princípio da transparência das ações. 

 

CAPÍTULO II 

Do Sistema Municipal de Saneamento Básico 

 

SEÇÃO I 

Da Composição 

 

Artigo 12º - A Política Municipal de Saneamento Básico contará, 

para execução das ações dela decorrentes, com o Sistema 

Municipal de Saneamento Básico – SMSB. 

 

Artigo 13º - O Sistema Municipal de Saneamento Básico fica 

definido como o conjunto de agentes institucionais que, no âmbito 

das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, 

integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação 

das políticas, definição de estratégias e execução das ações de 

saneamento básico. 

 

Artigo 14º - O Sistema Municipal de Saneamento Básico (SMSB) é 

composto dos seguintes instrumentos: 

I – Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS; 

II – Conferência Municipal de Saneamento Básico – COMUSB; 

III – Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB; 

IV – Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB; 

V – Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico – 

SIMISAB. 

 

SEÇÃO II 

Do Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos 

 

Artigo 15º - Fica fazendo parte integrante desta Lei o anexo Plano 

Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Timbiras, destinado a articular, integrar e 

coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e 
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financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de 

salubridade ambiental. 

 

Artigo 16º - O Plano Municipal de Saneamento Básico terá alcance 

de vinte anos, com revisão quadrienal e conterá, dentre outros, os 

seguintes elementos: 

 

I – Avaliação e caracterização da situação de Saneamento Básico 

do Município, por meio de indicadores sanitários, epidemiológicos e 

ambientais; 

II – Objetivos e diretrizes gerais, definidos mediante planejamento 

integrado, levando em conta outros planos setoriais e regionais; 

III – Estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazos; 

IV – Identificação dos obstáculos de natureza político-institucional, 

legal, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica 

que se interpõem à consecução dos objetivos e metas propostos. 

V – Formulação de estratégias e diretrizes para a superação dos 

obstáculos identificados; 

VI – Caracterização e quantificação dos recursos humanos, 

materiais, tecnológicos, institucionais e administrativos necessários 

à execução das ações propostas; 

VII – Cronograma de execução das ações formuladas; 

VIII – Definição dos recursos financeiros necessários, das fontes de 

financiamento e cronograma de aplicação; 

IX – Programa de investimentos em obras e outras medidas 

relativas à utilização, recuperação, conservação e proteção dos 

sistemas de saneamento básico, em consonância com o Plano 

Plurianual de Ação Governamental. 

 

Artigo 17º -O Plano Municipal de Saneamento Básico será 

atualizado quadrienalmente, durante o período de sua vigência, 

tomando por base os relatórios sobre o Saneamento Básico de cada 

região. 

 

§ 1º Os relatórios referidos no caput do artigo serão publicados até 

30 de março do quadriênio pelo Conselho Municipal de Saneamento 

Básico, reunidos sob o título de “Situação de Saneamento Básico 

do Município”. 

 

§ 2º O relatório “Situação de Saneamento Básico do Município”, 

conterá, dentre outros: 

 

I – Avaliação da situação do saneamento básico dos agrupamentos 

populacionais urbano e rural da área adstrita ao município; 

II – Avaliação do cumprimento dos programas previstos no Plano 

Municipal de Saneamento Básico; 

 

III – Proposição de possíveis ajustes dos programas, cronogramas 

de obras e serviços e das necessidades financeiras previstas; 

IV – As decisões tomadas pelo Conselho Municipal de Saneamento 

Básico previstos no Artigo 21 desta lei. 

 

Artigo 18º - O projeto de Lei relativo às revisões do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, aprovado pelo Conselho Municipal de 

Saneamento Básico, será encaminhado pelo Prefeito do Município 

à Câmara de Vereadores, 120 dias antes do vencimento do prazo 

de revisão. 

 

Parágrafo Único. A previsão orçamentária para a implantação do 

Plano Municipal de Saneamento Básico deverá constar das leis 

sobre o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e Orçamento 

Anual do Município. 

 

Artigo 19º - O Município, enquanto poder concedente deverá exigir 

que o prestador de serviços, público ou privado, assegure condições 

para a operação, ampliação e eficiente administração dos serviços 

prestados em termos dos componentes do Saneamento Básico: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos. 

 

SEÇÃO III 

Da Conferência Municipal de Saneamento Básico 

 

Artigo 20º - A Conferência Municipal de Saneamento Básico – 

COMUSB reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saneamento 

básico e propor diretrizes para a formulação da Política Municipal de 

Saneamento Básico, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de Saneamento 

Básico. 

 

§ 1º Sempre que possível deverão ser realizadas pré-conferências 

de Saneamento Básico como parte do processo e contribuição para 

a Conferência Municipal de Saneamento Básico. 

 

§ 2º A representação dos usuários pertencentes ao segmento que 

congrega as associações comunitárias ou sociedade civil na 

Conferência Municipal de Saneamento Básico será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 

 

§ 3º A Conferência Municipal de Saneamento Básico terá sua 

organização e normas de funcionamento definidas em regimento 

próprio, aprovada pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

 

SEÇÃO IV 

Do Conselho Municipal de Saneamento Básico 

 

Artigo 21º - Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico – CMSB, órgão colegiado deliberativo, de nível estratégico 

superior do Sistema Municipal de Saneamento Básico. 

 

Artigo 22º - Compete ao Conselho Municipal de Saneamento 

Básico: 

 

I – Formular as políticas de saneamento básico, definir estratégias 

e prioridades, acompanhar e avaliar sua implementação; 

II – Discutir e aprovar a proposta de projeto de lei do Plano Municipal 

de Saneamento Básico; 

III – Publicar o relatório “Situação de Saneamento Básico do 

Município”; 

IV – Deliberar sobre propostas de projetos de lei e programas de 

saneamento básico; 

V – Fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 

capacitação tecnológica e a formação de recursos humanos; 
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VI – Fiscalizar e controlar a execução da Política Municipal de 

Saneamento Básico, especialmente no que diz respeito ao fiel 

cumprimento de seus princípios e objetivos e a adequada prestação 

dos serviços e utilização dos recursos; 

VII – Decidir sobre propostas de alteração da Política Municipal de 

Saneamento Básico; 

VIII – Atuar no sentido da viabilização de recursos destinados aos 

planos, programas e projetos de saneamento Básico; 

IX – Estabelecer diretrizes para a formulação de programas de 

aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico; 

X – Estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, 

fiscalização e controle do Fundo Municipal de Saneamento Básico; 

XI – Estimular a criação de Associações (ou Conselhos) locais de 

Saneamento Básico; 

XII – Articular-se com outros conselhos existentes no Município e no 

Estado com vistas à implementação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

XIII – Elaborar e aprovar o seu regimento interno. 

 

Artigo 23º - O Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão de 

composição tripartite e paritária, com representação do “Poder 

Público”, “associações comunitárias” e “entidades profissionais e de 

trabalhadores” ligadas ao saneamento básico, e será constituído 

pelos seguintes membros: 

I – O titular da Secretaria do Município responsável pelo 

Saneamento Básico, que o presidirá; 

II – O titular da Secretaria do Município responsável pela Saúde; 

III – O titular da Secretaria do Município responsável pela 

Administração e Planejamento; 

IV – O titular da Secretaria do Município responsável pelo Meio 

Ambiente; 

V – O titular da Assessoria Jurídica do Município; 

VI – Um representante de Associações de Bairros ou Federação de 

Associações de Bairros; 

VII – Um representante da Associação dos empresários; 

VIII – Um representante das entidades ambientalistas do Município; 

IX – Um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Água, 

Esgoto e Meio Ambiente do Estado; 

X – Um representante do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou da Associação Nacional dos Serviços Municipais de 

Saneamento. 

 

Artigo 24º - A estrutura do Conselho Municipal de Saneamento 

compreenderá o Colegiado e a Secretaria Executiva, cujas 

atividades e funcionamento serão definidos no seu Regimento 

Interno. 

 

Parágrafo Único. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico será exercida pela Secretaria do Município 

responsável pela Saúde. 

 

SEÇÃO V 

Do Fundo Municipal de Saneamento Básico 

 

Artigo 25º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico 

– FMSB, destinado a financiar, isolada ou complementarmente, os 

instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico previstos 

nesta lei, cujos programas tenham sido aprovados pelo Conselho 

Municipal de Saneamento Básico, buscando a universalização do 

acesso aos serviços de saneamento básico. 

 

Artigo 26º - Serão beneficiários dos recursos do Fundo Municipal de 

Saneamento Básico, sempre que apresentarem contrapartida, 

órgão ou entidades do Município vinculados a área de saneamento 

básico, que atuarem como prestador de serviços nos moldes do 

artigo 5º deste diploma legal, tais como: 

I – Pessoas Jurídicas de Direito Público; 

II – Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista; 

III – Fundações ou autarquias vinculadas à Administração Pública 

Municipal. 

 

Parágrafo Único. Sempre que definidos pelo Conselho Municipal de 

Saneamento Básico os beneficiários estarão desobrigados da 

apresentação de contrapartida. 

 

Artigo 27º - Fica vedada a consignação de recursos financeiros de 

qualquer origem para aplicação em ações de saneamento básico 

pelo Município que não seja por meio do Fundo Municipal de 

Saneamento Básico. 

 

Parágrafo Único. Ressalvados aqueles recursos financeiros 

oriundos de transferência de fundos estaduais e federais que 

tenham como objeto de suas ações o saneamento básico, com 

regras previamente estabelecidas. 

 

Artigo 28º - Os repasses financeiros do Fundo Municipal de 

Saneamento Básico serão realizados, levando-se em conta, 

especialmente, que: 

I – Os recursos serão objeto de contratação de financiamento, com 

taxas a serem fixadas; 

II – A utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento 

Básico, inclusive nas operações sem retorno financeiro, será 

acompanhada de contrapartida da entidade tomadora; 

III – A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento 

Básico, a título de concessão de subsídios ou a fundo perdido, 

dependerá da comprovação de interesse público relevante ou da 

existência de riscos elevados à saúde pública; 

IV – O Plano Municipal de Saneamento Básico é o único instrumento 

hábil para orientar a aplicação dos recursos financeiros do Fundo 

Municipal de Saneamento Básico; 

V – Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de 

Saneamento Básico para pagamento de dívidas e cobertura de 

déficits dos órgãos e entidades envolvidas direta ou indiretamente 

na Política Municipal de Saneamento Básico. 

 

Artigo 29º- Constitui receita do Fundo Municipal de Saneamento 

Básico: 

 

I – Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município; 

II – Recursos provenientes de fundos estaduais e federais, inclusive 

orçamentários do Estado e da União, ressalvados os condicionantes 

para aplicação dos recursos oriundos dos fundos das demais 

esferas governamentais; 

III – Transferência de outros fundos do Município e do Estado para 

a realização de obras de interesse comum; 

IV – Parcelas de amortização e juros dos empréstimos concedidos; 
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V – Recursos provenientes de doações ou subvenções de 

organismos e entidades nacionais e internacionais, públicas ou 

privadas; 

VI – Recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e 

de acordos bilaterais entre governos; 

VII – As rendas provenientes das aplicações dos seus recursos; 

VIII – Parcelas de royalties; 

IX – Recursos eventuais; 

X – Outros recursos. 

Parágrafo Único. O montante dos recursos referidos no inciso VIII 

deste artigo deverá ser definido através de legislação específica. 

 

SEÇÃO VI 

Do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico 

 

Artigo 30º - Fica instituído o Sistema Municipal de Informações em 

Saneamento Básico – SIMISAB, que deverá ser concebido durante 

a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB e destinado a possibilitar o acesso aos dados de 

Saneamento Básico do Município para visualizar a situação da 

prestação de serviços ofertados, no que tange os 4 (quatro) 

componentes do Saneamento Básico previstos na lei nº 11.445/07. 

Possibilitando, assim, identificar os problemas e auxiliar a tomada 

de decisão em tempo hábil para a resolução dos problemas 

relacionados com os serviços de saneamento básico. 

 

Artigo 31º - O Sistema Municipal de Informações em Saneamento 

Básico – SIMISAB deverá: 

 

I – Ser articulado com o Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico – SINISA; 

II – Conter banco de dados, com levantamento dos dados locais, 

secundários e primários dos diversos componentes do saneamento 

básico, podendo estar associado a ferramentas de 

geoprocessamento; 

III – Ser composto por indicadores de fácil obtenção, apuração e 

compreensão, confiáveis do ponto de vista do seu conteúdo e 

fontes; 

IV – Ser capaz de medir os objetivos e as metas, a partir dos 

princípios estabelecidos no PMSB; 

V – Contemplar os critérios analíticos da eficácia, eficiência e 

efetividade da prestação dos serviços de saneamento básico; 

VI – Contemplar indicadores para as funções de gestão: 

planejamento, prestação, regulação, fiscalização e controle social; 

VII – Considerar as fontes secundárias de informações existentes, 

tais como: IBGE, SNIS/SINISA, DATASUS, CADÚNICO/MDS, 

SEDEC, ANA, dentre outros, e de diagnósticos e estudos realizados 

por órgãos ou instituições regionais, estaduais ou por programas 

específicos em áreas afins ao saneamento básico; 

VIII – Ser alimentado periodicamente para que o PMSB possa ser 

avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico no município. 

 

Artigo 32º - É recomendável que os municípios se articulem 

regionalmente, por meio da gestão associada (consórcios, 

convênios de cooperação, associações de municípios ou 

associações setoriais de serviços), ou busquem o apoio de 

instituições estaduais ou federais, para a construção de sistemas de 

informações em saneamento básico que possam ser 

compartilhados coletivamente por meio de plataformas 

centralizadas ou módulos customizados articulados com o SINISA. 

 

CAPÍTULO III 

Da Participação e do Controle Social 

 

Artigo 33º - A participação social deve ocorrer por meio de 

mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de 

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 

básico. 

 

Artigo 34º - O controle social é definido como um dos princípios 

fundamentais da prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico e, visa assegurar a ampla divulgação do Plano e de seus 

estudos, prevendo-se a realização de audiências ou consultas 

públicas. 

 

Artigo 35º - A participação social deve ser, minimamente, garantida 

pelos seguintes meios: 

 

I – Participação direta da comunidade por meio de apresentações, 

debates, pesquisas e qualquer meio que possibilite a expressão de 

opiniões individuais ou coletivas, cursos ou oficinas de capacitação, 

etc.; 

II – Participação em atividades coordenadas, como audiências 

públicas, consultas, conferências e seminários; 

III – Participação em fases determinadas da elaboração ou revisão 

do PMSB, por meio de sugestões ou alegações, apresentadas na 

forma escrita; 

IV – Participação nas etapas de monitoramento e avaliação, bem 

como na revisão do PMSB; 

V – Participação e controle social no órgão ou ente responsável pela 

regulação ou fiscalização; 

VI – Participação social nas contratações de serviços públicos de 

saneamento, como condição para a validade dos contratos de 

prestação de serviços, através da realização prévia de audiência e 

consultas públicas. 

 

Artigo 36º - A formulação, monitoramento e controle social da 

política, ações e programas de saneamento básico deve acontecer 

através da participação social nos conselhos municipais de 

saneamento básico, das cidades, de meio ambiente, de saúde, de 

educação, ou similares; 

 

CAPÍTULO IV 

Da regulação e da Fiscalização da prestação dos serviços de 

Saneamento Básico 

 

Artigo 37º - A regulação deverá atender aos princípios da: 

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira da entidade reguladora; e, da 

transparência, da tecnicidade, da celeridade e da objetividade das 

decisões. 
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Parágrafo Único. Fica criada a Comissão Municipal de Regulação 

dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, com representantes 

dos diversos segmentos que atuam na área de saneamento básico, 

vinculada à Secretaria Municipal responsável pelo Saneamento 

Básico, com a competência de exercer as atividades de regulação 

e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, 

enquanto não houver ente regulador próprio criado pelo Município, 

ou mediante delegação, por meio de cooperação ou coordenação 

federativa, por gestão associada de agrupamento de Municípios. 

 

Artigo 38º - Os objetivos da regulação são: 

 

I – Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos 

serviços e para a satisfação dos usuários; 

II – Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa 

da concorrência; 

III – Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Artigo 39º - O órgão ou a entidade regulatória deverá propor em 

resolução própria, com base na legislação vigente, a fixação dos 

Direitos e Deveres dos Usuários. Essa resolução deverá ser 

aprovada e homologada no órgão de Controle Social, no caso o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

 

Artigo 40º - São atribuições da competência do órgão ou entidade 

responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de 

saneamento básico a definição: 

 

I – Das normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e 

regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os 

diferentes prestadores envolvidos, considerando: padrões e 

indicadores de qualidade da prestação dos serviços; requisitos 

operacionais e de manutenção dos sistemas; as metas progressivas 

de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; 

regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão; medição, faturamento e 

cobrança de serviços; monitoramento dos custos; avaliação da 

eficiência e eficácia dos serviços prestados; plano de contas e 

mecanismos de informação, auditoria e certificação; subsídios 

tarifários e não tarifários; padrões de atendimento ao público e 

mecanismos de participação e informação; e, medidas de 

contingências e de emergências, inclusive racionamento; 

II – Das normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos 

subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e 

entre os diferentes prestadores envolvidos; 

 

III – Dos mecanismos de pagamento de diferenças relativas a 

inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros 

créditos devidos, quando for o caso; 

IV – Do sistema contábil específico para os prestadores que atuem 

em mais de um município. 

 

Artigo 41º - O órgão ou entidade responsável pela regulação e 

fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico deverá 

proceder a monitorização e fiscalização dos parâmetros para a 

garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto 

ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público 

observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água. 

 

Parágrafo Único. Os órgãos locais responsáveis pela vigilância à 

saúde deverão definir os parâmetros para o Atendimento Essencial 

à Saúde. 

 

Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Artigo 42º - O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS, elaborado pela prefeitura municipal, com vigência no 

quadriênio 2022/2025, compõe o Anexo I desta Lei, sendo que todas 

as suas premissas deverão ser seguidas durante a sua 

implementação. 

 

Artigo 43º - Os órgãos e entidades municipais da área de 

saneamento Básico serão reorganizados para atender o disposto 

nesta lei. 

 

Artigo 44º - No que não conflitarem com as disposições desta Lei, 

aplicam-se aos serviços de saneamento básico as demais normas 

legais do Município, especialmente as legislações tributária, de uso 

e ocupação do solo, de obras, sanitária e ambiental. 

 

Artigo 45º - O Executivo Municipal regulamentará as disposições 

desta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua 

promulgação. 

 

Artigo 46º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do Maranhão, 

aos 30 dias do mês de junho de 2022. ANTONIO BORBA LIMA 

PREFEITO MUNICPAL. 

 

 
LEI Nº 301, DE 21 DE JUNHO DE 2022 - (Projeto de Lei nº 

004/2022, do Executivo Municipal) 

 

" Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Instituto de Pensões e 

Aposentadoria do Município de Timbiras – IPAM e dá providências 

correlatas " 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e, nos termos da Lei Orgânica, foi sancionada a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Seção I 

Dos Órgãos e dos Servidores 

 

Art. 1. O IPAM tem a seguinte estrutura básica: 
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I - Conselho Municipal de Previdência  

II - Presidência; 

III – Diretoria de Concessão de Benefícios 

IV - Diretoria Administrativo-Financeira; 

V – Departamento Contábil 

VI – Controladoria 

 

§ 1°. Os membros do Conselho Municipal de Previdência, bem como 

os respectivos suplentes, não receberão qualquer espécie de 

remuneração ou vantagem, exceto “Jeton de Presença”, pelo 

exercício da função de Conselheiro, considerada como serviço 

público relevante, podendo ser ressarcidos de despesas quando 

comprovadamente estiverem a serviço do IPAM. 

§ 2°. O servidor conselheiro que comparecer em cada reunião 

ordinária terá direito a folgar no restante do respectivo dia, sendo 

que em caso de reuniões extraordinárias deverá retornar às suas 

funções após o término do encontro. 

§ 3º. O servidor conselheiro que comparecer em cada reunião e não 

optar pela folga prevista no parágrafo anterior terá direito a um 

período diário de folga, matutino ou vespertino, em outro dia, 

podendo gozar das folgas acumuladas em uma única vez ou 

separadamente. 

§ 4°. Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos 

anteriores, deverá a respectiva chefia autorizar a folga. 

         § 5°. Na formação inicial do conselho, quando inexistir titulares 

suficientes e suplentes para a substituição de membro titular, os 

representantes de cada Poder, e o IPAM quanto ao seu 

representante e dos inativos, os indicarão para o preenchimento das 

vagas, observado o artigo 17 da presente lei.  

§ 6°. Durante o mandato, em caso de esgotamento da lista de 

suplentes e, concomitantemente, não se alcançando o quórum 

mínimo para as reuniões com os titulares remanescentes, serão 

convocadas novas eleições, no prazo de 30 dias. 

§ 7°. Os membros dos órgãos colegiados da estrutura administrativa 

do IPAM não poderão acumular cargos, funções e mandatos na 

Autarquia, mesmo que indicados para órgãos diferentes e por 

diferentes entes municipais ou entidades. 

§ 8°. Pelo exercício irregular da função pública, os membros dos 

Conselhos de que trata este artigo, bem como o Presidente, 

responderão penal, civil e administrativamente, nos termos da 

legislação aplicável, em especial a Lei federal n° 8.429, de 2 de 

junho de 1992. 

Art. 2. Além dos órgãos definidos no art. 1 desta lei, o IPAM contará 

com os cargos efetivos e ou comissionados desta lei, onde se 

discriminam suas atribuições. 

§ 1°. Aos servidores do IPAM aplicar-se-á o Estatuto dos Servidores 

Públicos de Timbiras e plano de carreira e as disposições contidas 

na Lei Orgânica do Município de Timbiras. 

§ 2°. Os servidores do IPAM serão remunerados ria forma das 

disposições contidas na legislação municipal, destacadas as 

gratificações e adicionais e as disposições desta lei. 

§ 3º. A jornada dos servidores do IPAM é de 30 (trinta) horas 

semanais de trabalho. 

§ 4°. Nenhum servidor do IPAM será colocado a disposição de outro 

órgão ou ente com ônus para o Instituto. 

§ 5°. Os servidores do IPAM são submetidos ao regime desta lei, 

devendo o Instituto, na condição de empregador, enquadrar-se 

como tal no cumprimento de seus deveres, inclusive quanto ao 

recolhimento das contribuições previdenciárias mensais. 

Art. 3. O IPAM, para a execução de seus serviços, poderá contar 

com servidores efetivos cedidos pelo Executivo, os quais serão 

colocados à sua disposição com todos os seus direitos e vantagens 

asseguradas, garantias e deveres previstos em lei, vedada a 

concessão de qualquer vantagem pelo Instituto. 

Parágrafo único. Para fins previdenciários, o período de tempo de 

serviço prestado ao IPAM será considerado com tempo de 

contribuição, tempo de efetivo exercício no serviço público, tempo 

de carreira e tempo de cargo. 

 

Seção II 

Do Conselho Municipal de Previdência – CMP 

 

          Art. 4º O Conselho Municipal de Previdência - CMP, órgão 

superior de deliberação e fiscalização colegiada, composto pelos 

seguintes membros, com mandato de quatro anos, admitida uma 

única recondução: 

I  – (01) um representante 

Membro Nato: o Presidente do Instituto; 

II – (01) um representante do 

poder legislativo; 

III – (02) dois representantes 

segurados ativos; e 

IV– (01) um representante dos aposentados e pensionistas. 

 

§ 1º Cada membro terá um suplente com igual período de mandato 

do titular de (04) anos também admitida uma recondução. 

§ 2º Os membros do CMP e respectivos suplentes serão escolhidos 

da seguinte forma: 

I - O presidente, que terá o voto de qualidade, será indicado pelo 

prefeito; 

II – O representante eletivo, será indicado pelo poder legislativo; 

III - Os representantes dos segurados ativos, 01 será indicado pelo 

SINDSERT e 01 será indicado pelo poder executivo; 

IV - O representante dos aposentados e pensionistas, será indicado 

pelo IPAM;  

§ 3º os membros do CMP não serão destituíveis ad nutum, somente 

podendo ser afastados de suas funções depois de julgados em 

processo administrativo, se culpados por farta grave ou infração 

punível com demissão, ou em caso de vacância, assim entendida a 

ausência não vacância, não justificada em três reuniões 

consecutivas ou em quatro intercaladas no mesmo ano. 

Art. 5º O CMP reunir-se-á, ordinariamente, em sessões mensais e, 

extraordinariamente quando convocado por, pero menos, três de 

seus membros, com antecedência mínima de cinco dias; 

 

Parágrafo único Das reuniões do CMP, serão lavradas atas em livro 

próprio. 

 

Art. 6º As decisões do CMP serão tomadas por maioria, exigido o 

quórum de quatro membros. 

Art. 7º Incumbirá ao Instituto de Pensões e Aposentadoria do 

Município de Timbiras -IPAM, proporcionar ao CMP os meios 

necessários ao exercício de suas competências. 

Art. 8º Compete ao CMP. 
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I - Deliberar sobre a proposta da política de investimentos dos 

recursos administrados pelo IPAM e suas revisões; 

II - Aprovar os regulamentos do IPAM, bem como editar atos e 

instruções normativas; 

III - Aprovar o quadro de pessoal e o respectivo plano de cargos e 

salários; 

IV - Aprovar a aplicação das indicações da nota técnica atuarial; 

V - Deliberar sobre o balanço patrimonial, as demonstrações de 

resultados, as origens e aplicações de recursos, as mutações do 

patrimônio líquido, o parecer atuarial, as notas explicativas às 

demonstrações financeiras e o relatório da Presidência; 

VI - Autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens móveis e 

imóveis, bem como a aceitação de doações, bens e legados com 

encargos; 

VII - Preparação e elaboração, em conjunto com a Presidência e as 

Diretorias do plano plurianual, da proposta de lei de diretrizes 

orçamentárias e da proposta orçamentária anual do IPAM, bem 

como as suas alterações; 

VIII - Aprovar a contratação das instituições financeiras que se 

encarregarão da administração das carteiras de investimentos do 

IPAM, por proposta da Presidência; 

IX - Aprovar a contratação de consultoria externa para 

desenvolvimento de serviços técnicos especializados necessários à 

execução das atividades do IPAM, por indicação da Presidência; 

X - Fiscalizar as atividades do IPAM; 

XI - Acompanhar os projetos de lei que tramitam nos Poderes 

Executivo e Legislativo, para aprovação, e que tragam repercussão 

para o equilíbrio financeiro atuarial do regime, em especial os que 

tratam de reorganização de carreiras, reclassificação de cargos e 

outros, oficiando às autoridades competentes quanto aos impactos 

no RPPS; 

XII - Funcionar como órgão de aconselhamento da Presidência do 

IPAM, nas questões por ele suscitadas; 

XIII - Examinar e dar parecer prévio nos contratos, acordos e 

convênios a serem celebrados pelo IPAM, por solicitação da 

Presidência e das unidades administrativas do Instituto; 

XIV - Baixar atos e instruções normativas, normas complementares 

ou esclarecedoras; 

XV - Apreciar pedidos de férias ou licença-prêmio formulados pelo 

Presidente, relativos a seus direitos enquanto servidor efetivo, bem 

como de conversão de férias ou licença-prêmio em pecúnia, nos 

limites legais; 

XVI - Examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas da 

alteração da política previdenciária do Município; 

XVII - Manifestar-se, sobre a prestação de contas anual a ser 

remetida ao Tribunal de Contas do Estado; 

XVIII - Deliberar sobre a constituição de reserva com as sobras de 

custeio; 

XIX - Desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis com 

as suas funções; 

XX - Regulamentar a forma de comprovação de tratamento médico, 

junto ao IPAM, por parte do servidor afastado por motivo de saúde, 

que esteja recebendo auxílio-doença; 

XXI - Acompanhar a execução orçamentária do IPAM, fiscalizando 

a classificação das receitas e despesas, bem como examinando a 

sua procedência e exatidão; 

XXII - Examinar as prestações efetivadas pelo IPAM aos segurados 

e seus dependentes, bem como a respectiva tomada de contas dos 

responsáveis; 

XXIII - Proceder, em face dos documentos de receita e despesa, a 

verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estar 

instruídos com os esclarecimentos devidos, bem como das 

demonstrações financeiras emitidas no final do exercício; 

XXIV - Indicar perito de sua escolha para exame de livros e 

documentos, quando julgar conveniente, observada, em caso de 

contratação de terceiros, a lei de licitações e demais normas 

pertinentes; 

XXV - Requisitar à Presidência do IPAM as informações e 

diligências que julgar necessárias ao desempenho de suas 

atribuições e notificá-los para correção de irregularidades 

verificadas, bem como exigir as providências de regularização; 

XXVI - Propor ao Presidente do IPAM as medidas que julgar 

necessárias para resguardar a lisura e transparência da 

administração do Instituto; 

XXVII - Acompanhar o recolhimento mensal das contribuições, bem 

como daquelas decorrentes de pagamentos isolados de verbas 

base de cálculo de contribuição previdenciária, para que sejam 

efetuadas dentro do prazo e forma legal, notificando e intercedendo 

junto ao responsável pelo órgão patronal quando necessário ao 

recolhimento; 

XXVIII - Proceder à verificação dos valores depositados na 

tesouraria do IPAM, em instituições bancárias, inclusive a 

responsável pela carteira de investimentos, atestando a sua 

correção ou denunciando as irregularidades constatadas, 

notificando os responsáveis à sua imediata regularização; 

XXIX - Pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis do IPAM; 

XXX - Acompanhar a aplicação das reservas, fundos e provisões 

garantidores dos benefícios previstos nesta lei, notadamente no que 

concerne à observância dos critérios de segurança, rentabilidade e 

liquidez, e de limites máximos de concentração dos recursos; 

XXXI - Rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer 

alteração; 

XXXII - adotar todos e quaisquer atos necessários à fiscalização do 

IPAM, bem como da gestão do RPPS; 

XXXIII - Manifestar-se, sobre a prestação de contas anual a ser 

remetida ao Tribunal de Contas do Estado; 

XXXIV - Desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis 

com as suas funções. 

 

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o pagamento de 

"Jeton de Presença" aos membros do Conselho Municipal de 

Previdência do Instituto de Pensões e Aposentadoria do Município 

de Timbiras – IPAM. 

Art. 10º Para os fins desta Lei, considera-se:  

§ 1º Órgão de deliberação coletiva: Conselho de Previdência 

Municipal ou órgão assemelhado que tenha sido instituído por lei, 

decreto ou resolução e possua deliberação colegiada.  

§ 2º Membro nato: condição estabelecida na legislação para 

determinados cargos ou entidades que participam do órgão de 

deliberação coletiva, desde a sua instituição, independentemente de 

quem ocupe.  

Art. 11º O Jeton de Presença ora instituída tem por objetivo a busca 

de permanente dedicação, capacitação e empenho dos membros 

do Conselho Muncipal de Previdência - CMP. 
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Art. 12º A função dos membros do Conselho Muncipal de 

Previdência - CMP, titulares, suplentes, é considerada de interesse 

público relevante na função de zelar pelos Recursos do RPPS do 

município de Timbiras -MA. 

Art. 13º O Instituto de Pensões e Aposentadoria do Município de 

Timbiras - IPAM é administrado, orçamentário e financeiramente por 

um Gestor, servidor com qualificação técnica e aprovado em exame 

de certificação em atendimento de Portaria da Secretaria de 

Previdência Social do Ministério da Economia.  

Art. 14º Os membros Titulares do Conselho e ou Suplentes quando 

convocados pela ausência de seus respectivos titulares de cada 

representação, farão jus ao "Jeton de Presença" em reuniões no 

valor correspondente a 50,00 (cinqüenta reais) a partir de sua 

indicação/nomeação constante de Ata e/ou Portaria do Poder 

Executivo. 

Art. 15º Os "Jetons de Presença", poderão ser atualizados através 

de decreto do poder Executivo Municipal.  

 

§ 1º Os valores correspondentes ao "Jeton", não se incorporarão 

para quaisquer efeitos aos vencimentos, ficando excluída da base 

de cálculo do adicional de tempo de serviço, bem como de quaisquer 

outros percentuais que incidam sobre a remuneração dos 

servidores, não sofrendo a incidência de contribuição previdenciária 

nem sendo utilizada como base de cálculo para proventos de 

inatividade ou pensões.  

§ 2º O "Jeton" estabelecido por esta Lei ao Presidente(a) e demais 

Conselheiros(as) será devida somente durante o exercício das 

funções.  

§ 3º Os Conselheiros(as) somente receberão a Gratificação com a 

comprovação de efetiva participação nas reuniões Ordinárias, 

conforme descrito nos seus respectivos Regimentos, através de 

envio da copia da Ata à Unidade Gestora dentro do mês de 

competência.  

Art. 16º O Pagamento dos "Jetons de Presença" atribuída aos 

Conselheiros(as) Titulares do RPPS do município de Timbiras - 

IPAM junto ao MPS, serão efetuados juntamente com a folha de 

pagamento e as despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão por conta do Instituto de Pensões e Aposentadoria do 

Município de Timbiras- IPAM.  

Seção III 

Da Eleição dos Membros do Conselho 

 

Art. 17. A eleição dos membros dos Conselhos Municipal de 

Previdência - CMP será realizada por comissão composta de um 

membro indicado pelo Executivo, um membro indicado pelo Poder 

Legislativo e um membro indicado pelos servidores públicos 

municipais. 

Parágrafo único. A Comissão fará publicar edital que regerá as 

eleições, observadas as seguintes condições: 

I - Para concorrer à vaga de Conselheiro, os interessados deverão 

possuir, no mínimo, nível médio de escolaridade; 

II - A inscrição para a eleição do Conselho será feita individualmente, 

sendo vedada a inscrição concomitante para concorrer à eleição em 

outro órgão do IPAM; 

 

III - O eleitor que votar na eleição dos Conselhos somente poderá 

votar no candidato que concorrer para o Órgão ou Poder Público do 

qual faça parte.  

IV - Os candidatos mais votados serão eleitos titulares e os 

suplentes serão considerados eleitos de acordo com a ordem de 

classificação dos votos; 

V - Não sendo alcançado na eleição o número de membros titulares 

e suplentes necessários a formação dos Conselhos, o Prefeito, a 

Câmara Municipal, e o IPAM quanto aos inativos, indicarão os 

respectivos representantes para preenchimento das vagas; 

VI - Poderão votar nas eleições todo servidor efetivo público 

municipal ativo ou inativo; 

VII - somente poderá se candidatar ao cargo de conselheiro o 

servidor efetivo público municipal estável 

 

Seção IV 

 

Da Presidência  

 

Art. 18. O Presidente do IPAM será nomeado pelo Prefeito 

observando-se o seguinte: 

I – Ensino médio completo e, 

II - Não possuir nenhuma condenação judicial por crime contra a 

administração pública, por improbidade administrativa ou fraude 

contra licitações. 

 

§ 1º. O Presidente será substituído em seus impedimentos legais 

pelo Diretor (a) Administrativo-Financeiro. 

§ 2°. O Presidente deve, à época da nomeação, possuir qualificação 

técnica exigida pelos órgãos fiscalizadores para a gestão dos 

recursos previdenciários de regimes próprios de previdência. 

§ 3º. O padrão de vencimento do cargo de Presidente será 

equivalente ao cargo de Secretário Municipal, sendo facultativo até 

100% de gratificação, ou outro que vier a substituí-lo, reajustado nos 

moldes do reajuste anual dado aos servidores do Poder Executivo, 

nas mesmas datas e índices, com todas as vantagens instituídas 

pela legislação municipal. 

 

§ 4°. Caso a escolha recaia sobre servidor efetivo, este poderá optar 

entre a remuneração do cargo do qual é titular ou do cargo de 

Presidente. 

Art. 19. Compete ao Presidente: 

I - Representar o IPAM em juízo ou fora dele, ou fazer-se 

representar por delegação expressa na conformidade do 

regulamento geral do Instituto; 

II - Presidir as reuniões do Conselho Administrativo: 

III - Superintender e exercer a Administração Geral do IPAM, 

elaborando orçamentos anuais e plurianuais da receita e da 

despesa, o plano de contas, o plano de aplicações do patrimônio, 

em especial a política de investimentos; 

IV - Dirigir e responder pela execução dos programas de 

previdência, administrativo e de investimentos: 

V - Celebrar, em nome do IPAM, os contratos de gestão e suas 

alterações, as contratações em todas as suas modalidades, 

inclusive de prestação de serviços por terceiros e os convênios, 

termos de parceria e instrumentos congêneres; 

VI - Praticar os atos relativos à concessão e indeferimento dos 

benefícios previdenciários previstos nesta lei requeridos pelos 

segurados do IPAM, em conjunto com a Diretoria de Concessão de 

Benefícios, expedindo as respectivas portarias; 
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VII - Expedir declarações dos registros e assentamentos dos 

segurados, em conjunto com a direção responsável pelas 

respectivas informações; 

VIII - elaborar em conjunto com as Diretorias e o Conselho Municipal 

de Previdência, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 

e a proposta orçamentária anual do IPAM, bem como as suas 

alterações; 

IX - Supervisionar os recursos humanos do Instituto; 

X - Expedir instruções e ordens de serviços; 

XI - Supervisionar o registro e atualização dos assentamentos dos 

segurados e pensionistas, e da documentação necessária à 

formalização de processos e outros expedientes; 

XII - Assinar e assumir os documentos e valores do IPAM e 

responder juridicamente pelos atos e fatos de interesse do Instituto; 

XIII - Movimentar as contas bancárias em conjunto com a Diretoria 

Administrativo-Financeira, ou, na ausência, com a Diretoria de 

Concessão de Benefícios, observadas as disposições previstas nos 

artigos 22, IV, "b" e 24, III, "i", bem como os atos normativos internos 

vigentes. 

XIV - Propor a contratação de serviços atuariais e de gestão 

previdenciária prestados por empresas ou pessoas físicas 

independentes, devidamente habilitadas nos termos da lei; 

XV - Encaminhar, nos prazos legais, as contas anuais do Instituto 

para o Conselho Municipal de Previdência – CMP, Tribunal de 

Contas do Estado, acompanhadas dos pareceres da CMP, da 

Consultoria Atuarial, bem como para a Secretaria de Previdência 

Social do Ministério da Economia, bem como para outros órgãos 

que a legislação determinar; 

XVI - Propor a contratação de administradores de carteiras de 

investimentos do IPAM dentre as instituições especializadas do 

mercado, de consultores técnicos especializados e outros serviços 

de interesse do Instituto; 

XVII - Submeter ao Conselho Municipal de Previdência - CMP os 

assuntos a eles pertinentes, bem como facilitar a seus membros, o 

desempenho das respectivas atribuições; 

XVIII- Supervisionar os serviços de contabilidade, assim como 

solicitar a transferência de verbas ou dotações e a abertura de 

créditos adicionais; 

XIX - Autorizar licitações e contratações; 

XX - Avocar as atribuições exercidas por qualquer outro 

subordinado, em ato devidamente fundamentado; 

XXI - Dar posse aos membros dos órgãos colegiados do IPAM, bem 

como providenciar o preenchimento das funções gratificadas 

previstas nesta lei; 

XXII - Assinar as certidões de tempo de serviço ou de contribuição 

a serem expedidas por IPAM ou homologar as confeccionadas pelos 

órgãos patronais, a serem averbadas em outro regime de 

previdência; 

XXIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos 

colegiados do IPAM; 

XXIV - Desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis 

com suas funções. 

Art. 20. A Presidência do IPAM deverá contratar, anualmente, 

empresa de assessoria atuarial, devidamente habilitada, para 

proceder às reavaliações atuariais de seus fundos e reservas 

matemáticas, com vistas a avaliar a sua situação econômico-

financeira e o equilíbrio atuarial de seus ativos e passivos, emitindo 

relatório circunstanciado das providências necessárias à 

preservação do IPAM e de sua perenização ao longo dos tempos. 

Parágrafo único. O relatório de que trata o "caput" deste artigo será 

submetido à apreciação do Conselho Municipal de Previdência - 

CMP, juntamente com a prestação de contas anual do IPAM. 

 

Seção V 

 

Diretoria de Concessão de Benefícios 

 

Art. 21º Fica instituído a diretoria de concessão de benefícios com o 

cargo comissionado de diretor e cargo comissionado de técnico 

previdenciário. 

§ 1º O padrão de vencimento do cargo de diretor de concessão de 

benefícios será equivalente a 70% do teto do cargo de Secretário 

Municipal, sendo facultativo até 25% de gratificação, ou outro que 

vier a substituí-lo, reajustado nos moldes do reajuste anual dado aos 

servidores do Poder Executivo, nas mesmas datas e índices, com 

todas as vantagens instituídas pela legislação municipal. 

§ 2º o padrão de vencimento do cargo de técnico previdenciário será 

equivalente a 50% do teto do cargo de Secretário Municipal, sendo 

facultativo até 25% de gratificação, ou outro que vier a substituí-lo, 

reajustado nos moldes do reajuste anual dado aos servidores do 

Poder Executivo, nas mesmas datas e índices, com todas as 

vantagens instituídas pela legislação municipal. 

Art.22º Compete à Diretoria de Concessão de Benefícios a 

execução dos seguintes serviços: 

 

I - Serviços jurídico e contencioso, compreendidos em: 

a) emissão de pareceres nos processos administrativos a ela 

submetidos; 

b) representação judicial do IPAM, acompanhamento processual e 

prática dos respectivos atos processuais cabíveis; 

c) controle da agenda de compromissos legais atinentes à sua área 

de atuação; 

d) atendimento a solicitações jurídicas emanadas das outras 

unidades administrativas do IPAM; 

e) formulação de consultas aos órgãos fiscalizadores e às 

associações de Regimes Próprios de Previdência, quando 

necessárias; 

f) confecção de minutas de atos normativos em geral e atos 

atinentes a licitações e contratos, 

g) participação em comissões internas do IPAM; 

h) acompanhamento dos processos em trâmite nos órgãos 

fiscalizadores e promoção de defesa de atos e/ou representação de 

irregularidades, com vistas à preservação da correção e legalidade 

das contas dos exercícios financeiros; atos de aposentadoria e 

pensão por morte e administrativos em geral; 

i) preparo de documentação atinente à sua área de atuação, 

necessária à prestação de contas perante os órgãos fiscalizadores; 

j) atendimento a auditores de órgãos fiscalizadores sobre aspectos 

de sua área de atuação; 

k) representação à Presidência, órgãos colegiados do IPAM, órgãos 

patronais, ou órgãos fiscalizadores, acerca de temas, situações ou 

casos singulares, com fundamentação jurídica e sugestão de 

providências; 
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I) estudos para elaboração/revisão/proposta de revisão da 

legislação previdenciária municipal, com confecção de minutas dos 

instrumentos legais correspondentes. 

II - Serviços previdenciários, compreendidos em: 

a) estruturar os processos de aposentadoria, analisar, acompanhar 

e enviar para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE; 

b)  manutenção e atualização cadastral de todos os segurados do 

Regime Próprio de Previdência, em todos os seus segmentos; 

c) confecção e controle da folha de pagamento de benefícios 

previdenciários e prática dos demais atos correlatos à mesma; 

d) elaboração e envio de memorandos e ofícios, atinentes à sua 

área de atuação; 

e) orientação e atendimento aos segurados e dependentes acerca 

da concessão e manutenção de benefícios previdenciários, bem 

como cálculo de proventos; 

f) realização do recadastramento anual dos segurados inativos, 

pensionistas e beneficiários do salário-família e bienal dos 

segurados ativos; 

g) execução de todos os procedimentos para a realização da 

compensação previdenciária entre os regimes de previdência; 

h) organização, elaboração e encaminhamento dos dados para a 

realização do cálculo atuarial, com supervisão do relatório atuarial 

produzido, e pedido de providências ou esclarecimentos, caso 

necessário. 

i) elaboração de relatórios e demonstrativos, para cumprimento de 

exigências legais, relativos à sua área de atuação; 

j) processamento de pedidos de concessão de benefícios, para 

encaminhamento à decisão final da Presidência; 

k) organização e controle de perícias médicas realizadas junto aos 

segurados; 

l) organização e controle da agenda de reavaliações médicas dos 

inativos por invalidez: 

m) organização e controle da agenda de aposentadorias 

compulsórias iminentes; 

n) monitoramento constante do sistema de software previdenciário, 

com sugestão de providências corretivas em eventuais falhas 

detectadas. 

III) serviços de perícia médica e assistência social, compreendidos 

em: 

a) encaminhamento dos segurados para a perícia; 

b) informação acerca da concessão de benefícios previdenciários 

aos órgãos patronais e ao público em geral, mediante publicação; 

c) proposta e acompanhamento dos casos de readaptação junto aos 

órgãos patronais; 

d) realização de palestras educativas para os segurados do regime 

próprio de previdência; 

e) acompanhamento dos casos de auxílios doenças motivados por 

doenças de cunho psicológico, com promoção de diligências e 

providências junto aos órgãos patronais; 

f) análise e sugestão de providências acerca dos casos de 

concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez; 

g) acompanhamento de Acidentes de Trabalho, com indicação de 

providências aos órgãos patronais e órgãos colegiados afetos ao 

assunto; 

h) programas de Apoio - Pré / Pós - Aposentadoria. 

IV - Serviços de suporte à Diretoria de Administração e Finanças e 

à Presidência, compreendidos em:a) assinar, em conjunto 

com a Presidência, transferências e/ou aplicações financeiras, na 

ausência do Diretor (a) Administrativo-Financeiro, observadas todas 

as prescrições legais da presente lei e de atos normativos internos; 

b) movimentar contas bancárias, 

em conjunto com o Diretor(a) Administrativo- Financeiro, para 

pagamentos de despesas ordinárias de custeio do IPAM e da folha 

de pagamento de benefícios previdenciários; 

c) assinar ou homologar, em 

conjunto com a Presidência, as certidões de tempo de serviço ou de 

contribuição a serem expedidas por IPAM; 

d)  solicitar à Diretoria 

Administrativo-Financeira providências para correção de falhas 

detectadas em hardwares, softwares e internet, utilizadas na 

execução das suas tarefas; 

e)  acompanhar a execução dos 

contratos administrativos ligados à sua área de atuação, com 

adoção de providências em caso de inexecução e congêneres. 

f) participação na preparação e 

elaboração, em conjunto com a Presidência, a Diretoria de 

Administração e Finanças e o Conselho Municipal de Previdência 

do plano plurianual, da proposta de lei de diretrizes orçamentárias e 

da proposta orçamentária anual do IPAM, bem como as suas 

alterações; 

 

V - Coordenar todos os serviços afetos à sua área, inclusive com 

poder hierárquico junto aos servidores nas correspondentes 

atividades por ele desenvolvidas e outros compatíveis com as 

atribuições da área. 

 

Seção VI 

 

Diretoria Administrativo Financeiro 

 

Art.23.  O preenchimento da função de diretor (a) administrativo-

financeiro será de cargo comissionado. 

§ 1º o padrão de vencimento do cargo de diretor(a) de administrativo 

– financeiro será equivalente a 90% do teto do cargo de Secretário 

Municipal, sendo facultativo até 50% de gratificação do teto do cargo 

de Secretário Municipal, ou outro que vier a substituí-lo, reajustado 

nos moldes do reajuste anual dado aos servidores do Poder 

Executivo, nas mesmas datas e índices, com todas as vantagens 

instituídas pela legislação municipal. 

 

Art.24. Compete à Diretoria Administrativo Financeiro: 

I - Serviços de administração, compreendidos em: 

a) planejamento de ações ligadas ao melhor desenvolvimento 

administrativo do Regime Próprio de Previdência; 

b) participação em comissões internas do IPAM; 

c) realização de atos necessários a compras, obras e serviços, nos 

estritos limites legais; 

d) gestão de recursos humanos do IPAM; 

e) gestão do Almoxarifado do IPAM; 

f) gestão do patrimônio físico e das instalações do IPAM; 

g) acompanhamento e monitoramento quanto à execução dos 

contratos, seus vencimentos e necessidade de aditamentos, com 

representação à Presidência sobre iminência de vencimento e/ou 

eventuais falhas detectadas, com sugestão de providências; 

h) elaboração de cartas, memorandos, ofícios, relatórios e demais 

correspondências, ligados à sua área de atuação; 
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i) expedição de certidões relativas a registros e assentamentos dos 

segurados; 

j) execução de serviços de telefonia; 

k) controle do protocolo de entrada de documentos externos e o 

envio de documentos do IPAM a terceiros; 

l) controle do protocolo interno do IPAM, desde a abertura do 

processo até seu arquivamento, bem como de documentos internos; 

m) processamento dos assuntos relativos à sua área de atuação; 

n) serviços de arquivo em geral; 

o) manutenção dos livros internos do IPAM; 

p) controle de pagamentos em geral: 

q) elaboração e cumprimento de prazos de entrega da RAIS e DIRF 

e demais informes exigidos pela legislação federal pertinente; 

r) administrar a comprovação de tratamento médico do servidor 

afastado por motivo de saúde, que esteja recebendo auxílio-doença.  

II) serviços de tecnologia da informação, compreendidos em: 

a) análise e Desenvolvimento de Sistemas de Softwares e 

Hardwares, com definições; atualizações e configurações; 

b) implantação e manutenção de Redes de comunicação; 

c) manutenção e gestão de todas as bases de dados do IPAM; 

d) manutenção da Internet em funcionamento e de página IPAM na 

Rede Mundial de Computadores. 

III - serviço de contabilidade e finanças, compreendidos em: 

a) preparação e elaboração, em conjunto com a Presidência e 

Diretoria Jurídico-Previdenciária e o Conselho Municipal de 

Previdência - CMP do plano plurianual, da proposta de lei de 

diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária anual do IPAM, 

bem como as suas alterações; 

b) realização dos registros contábeis; 

c) registro e execução de compromissos a pagar e receber; 

d) realização de controles financeiros; 

e) execução e acompanhamento do orçamento anual, com sugestão 

de providências à Presidência face a necessidades subsequentes; 

f) classificação, formalização, liquidação e baixa de empenhos; 

g) lançamentos e conferências dos movimentos bancários; 

h) elaboração e envio de relatórios e demonstrativos, na 

periodicidade exigida por cada órgão fiscalizador; 

i) movimentar contas bancárias, em conjunto com a Diretoria 

Jurídico-Previdenciária, para pagamentos de despesas ordinárias 

custeio do IPAM e da folha de pagamento de benefícios 

previdenciários; 

j) assinar, em conjunto com a Presidência, transferências e/ou 

aplicações financeiras, observadas todas as prescrições legais da 

presente lei e de atos normativos internos; 

k) acompanhar a execução dos contratos administrativos ligados à 

sua área de atuação, com adoção de providências em caso de 

inexecução e congêneres; 

IV - Supervisionar todos os serviços afetos à sua área, inclusive com 

poder hierárquico junto aos servidores nas correspondentes 

atividades por ele desenvolvidas, e outros compatíveis com as 

atribuições da área. 

 

Seção VII 

Departamento Contábil 

Art.25. Vinculada a Diretoria de Administrativo - Financeiro, como o 

cargo comissionado de contador, será feito da mesma forma 

prevista no artigo 21 da presente lei,  

aplicando-se também as disposições contidas no § 1º, bem como 

elaborar, acompanhar e executar a contabilidade do Instituto, de 

acordo com os demonstrativos contábeis exigidos pela Secretaria 

de Previdência do Ministério da Economia. 

 

Seção VIII 

Controladoria do IPAM 

 

Art. 26º Fica instituído a controladoria do Instituto de Pensões do 

Município de Timbiras – IPAM com o cargo comissionado de 

Controlador.  

§ 1º O padrão de vencimento do cargo de controlador do Instituto de 

Pensões a Aposentadoria do Município de Timbiras – IPAM, será 

equivalente a 40% do teto do cargo de Secretário Municipal, sendo 

facultativo até 25% de gratificação do teto do cargo de Secretário 

Municipal, ou outro que vier a substituí-lo, reajustado nos moldes do 

reajuste , anual dado aos servidores do Poder Executivo, nas 

mesmas datas e índices, com todas as vantagens instituídas pela 

legislação municipal, compete a controladoria do IPAM : 

I – Atuar na defesa dos princípios da legalidade, legitimidade, 

impessoalidade, moralidade, economicidade, e publicidade dos atos 

praticados pela administração municipal; 

II – Tornar a iniciativa de assessorar e de informar o Prefeito e os 

secretários de assuntos de interesse municipal e relacionados com 

a sua esfera de atuação; 

III – fiscalizar a atuação de todos os órgãos, emitindo pareceres 

técnicos acerca de sua legalidade, transparência e a validade dos 

resultados obtidos, bem como formular recomendações para sanar 

as irregularidades constatadas ou melhorar o seu desempenho; 

IV – Assessorar os órgãos de controle externo, quando no exercício 

de suas funções, no âmbito de atuação da Administração Pública 

Municipal; 

V – Levantar és de mecanismo apropriados, dados e informações 

que possibilitem avaliar a qualidade dos serviços prestados pela 

municipalidade e recomendar medidas para a sua melhoria, se for o 

caso; 

VI – Verificar se as providencias recomendadas foram 

implementadas e se necessário, tomar as medidas cabíveis por 

intermédio dos canais competentes; 

VII – Desempenhar outras atividades correlatas que lhe foram 

atribuídas pelo chefe do Poder Executivo.   

CAPÍTULO II 

 

Da Taxa de Administração 

 

Art. 27° - Para cobertura das despesas administrativas do Instituto 

de Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras - IPAM 

classificado de porte médio fica estabelecido, a título de taxa de 

administração, o valor anual de 3,0% (três por cento) aplicados 

sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os 

servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício 

financeiro anterior. 

Parágrafo único - Entre outras despesas correlacionadas, 

classificam-se como despesas administrativas os gastos do Instituto 

de Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras - IPAM com 

pessoal próprio e os consequentes encargos, materiais de 

expediente, energia elétrica, água e esgoto, comunicações, 

vigilância, locações, seguros, obrigações tributarias, manutenção, 
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limpeza e conservação dos bens móveis e imóveis, consultoria, 

assessoria técnica, honorários, diária e passagens de dirigentes e 

servidores a serviço da Autarquia, cursos, treinamentos e 

certificações técnicas.  

Art.28° - Ficam revogados os Arts° 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119 da Lei Complementar nº 240/2017. 

Art.29° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do 

Maranhão, aos 21 dias do mês de junho de 2022.  ANTONIO 

BORBA LIMA, Prefeito Municipal. 
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