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Adm.: Por amor a Nazarezinho

LEI 1WNICI?1\1 1'12 200/94
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uDISPOE SOBRE A ESTBIJiURAÇlO DO SISTE'llA
.PREVI:DENCIÃ:RIO l?RôPRIO DO ?IUNICIPIO, DENOJWiA.-0

DE INSTITUTO DE l'IIEVIDlmCIA DOS SERVIDORES UJN.f
Cil'AIS DE NAZArul:Znmo. ESTADO DA PAliid::aA, NA

t

FORMA DISl?OSTA PELO ARTIGO 31 DA LEI :lilUNICIPAL'

N2 189/93, DE 31 DE DEZEMBRO DE l. 993 E DÃ ClJ!. •

TRAS PROVIDtNOIAS.11

O PREFEITO CONSTIWOIONAL DE NAZAREZiS

:im:o,

ESTADO DA P.ARAÍllA, usando das atr.tb\liçÕes que lhes

são

eoni'eridas no art. 46, incisi.1 II, allnea a), da Lei Orgânica

mmtci:pal. vigoraate. FAÇO SABER que a câmara Municipal apro-

vou. e

m sanciono

i

l

a seguinte Lei&

i
'

j
.

1

. :\
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Art. l.!l -

o Sistema previdenciário Jll'Óprio para o

'''ir:i: ·.;· - " de ~azarezinho, Estado da paraíba, de que trata o Art.
lJI! da Lei Muru.l'ipal n::i .L89/9.h de Jl de dezembro de i.993, í"ica

instituido pela presente Lei, constitUindo-se de Instituto de
;;:revJ.d~r:cia

dos Servidores Muilicipais de Nazarezinno.
paragraro Único - O Instituto de pre:tidênci~ dos •

::.. 0rv2fü.;.;,·es !·lun.icipais de Nazarezinno, fl.ca também reconnecido

Art. 2s - O Sistema previdenciário que define esta
Lei, na t'orma disposta pe.Lo Art. 201 da consti tui.ção Federal vigorante, mediante as contr~buiçÕes dos seus segurados atenderá:
I - cobertura dos eventos de doenças, invalidez,

morte, inc.Lusive os casos de acidente de traba.Lno, velhice e re1

I I - a-? uda â. manutenção de segurados e seus depen -

dentes, quando de baixa renda;
I I I - proteção à maternidade e à gestante;

IV

proteção do trabalnador em situaçãc de desem -

T rego;

v - proteçao aos dependentes por penção em caso de

morte, inclusive aos cônjuges, companheiro ou companheira,

na

rorma disposta pelo Art. 20J. § ~Hl e 203 da constituição Federai
em vigor.
Art. 3!! - Ficam de!'inidos como segurados do Sistema

pre:iridenciário Mutlicipai, os Servidores do Municipio de Naza-

rezinno, renunciando-se a outro, por mais preViJ.egiado que seja.
Art. '+!2 - A partir da admiss·âo nos quadros de Servidores Mu11icipais de Nazarezinho, o Servidor passa a ser segur.!
do do Instituto de previdência dos servidores Municipais de NaZ.!

rezin..":lo.
Art. 5n - A contribuição de que trata o Art. 2A
desta Lei será de:

•

L

i

l

I - 8,5
sal!Í.!"io

r''õl~sal

%(oito

e meio por cento) do valor do

percebido pelo servidor segurado, que passa a de-

·::no c:c::i•"ribuiçã.o do empregado;

II - 11,5

%(onze

e meio por cento) do valor

da t"0H1a de pagamento dos servidores efetivos do munic:f.pio, que
-··nstitu::r-se-á ccntribuiç'iio Patronal, ou Obrigação do patrão;
III i ,,,,~ J:::i1~1

8,5 % (oito e meio por cento) do valor

coi::o salário ou gratificação de toei.as as espécies

Art. 6n - As

~ontribuiçôes

por

de que trata o

Artigo anterior em todos os niveis, ser'ão repassadas ao IJlstituto de Servidores M\J:UiCipais de Nazarezinho, Estado da paraiba,
obedecidos os seguintes prazos:
I -

ao tratar-se do repasse de valores relat_!

vos ae>::: r't.~PJYmtJ"Js de salários dos servidores e prestadores

de

serviços de que tratam os incisos I e II do Artigo anterior,

na

data er1 que se efeti va:r os seus devidos pagamentos de salários;
II - ao tratar-se de repasses de valores relati 'll:ls

f's

;:-brir~aç,ões

patronais 1 que incide sobre a t'olna de paga-

''''"'·~º do pest,;al do rnunicipio

e é calclllado em 11,5 (onze e meio

por cento), excetuando-se os prestadores de serviços.
paragra!·o Único - Não se con!'igurando a real,!
zaç'ào do pagamento por repasse dos valores descontados do pess2
a.l efetivo do municipio, na data em que se realizar o pagamento

dos seus salários mensais, semanais e etc ••• , no prazo de 03
(tres) dias será declarado após apurado como débito de APROPRIA
çl'\0

:x;ri~1I'!'J. . ,

se const:ttW.ndo em crime.

Art. ?t - As contribuições de que trata o Ar4
tigo on, II desta Lei ser·ão efetuados no prazo de 20 (vinte)

dias úte:i.s, contados da realizaç·oo do pagamento da !'olha de pe,!
so a.l do municipio.

Art. 82 - O Sistema previdenci~rio Municipal,
criado con!"orme o art. 132 da Lei !1'1j?licipa1 n2 189/93 e pela

.'
é administrado por um t)onselho Admi-

:presente Y.ei regu.Lamentado,
nistrativo composto de :

.,. - u:m presidente;

:r - um secretario executivo e,
Art. 91! - O conselno de que trata o artigo anterie
,,, , corrj.lo:>to de
rc~

03 (tres) membros, é livremente nomeado e desti-

1i vre iniciativa do preí"ei to Municipal.
rarái;rato Único - para nomeação do presidente

do

·c:welno, o r·rereito submeterá em lista triplice à cãmara Munic,!
:pal., os nomes dos seus candidatos e esta por sua vêz, por voto •

secreto elegerá um, o qual. será .livremente nomeado pelo Chefe do
Poder Executivo M,inicipal •
.i.rt. lO!l - .Em

caso de renuncia, demissao ou outros

cc rresié<nte, renovar-se-á ju.'1to a Câmara Municipal e em segui-

:!" ao Cl'Vl'·~ do p 0 c.er Executivo Municipal, todo o processo de esd:o.lha de çc:e tri::.ta o parâgraro Único do artigo anterior.

Art. llQ -

o

presidente,

o

Secretário Executivo e

e

o Tesou.r·ciro da previdência Municipal, responderão judicial

··~~-::::-a-jua:lcialmento, por todos os atos danosos ao erário do epi-

;rat'.a.<lo

sistema~

;>rt..

J.2~

- os recursos oriundos das contribuiçôes

ao Sistema previdenciário Mu,nicipa.I., nesta Lei derinidos, ser·ão

uti.l.izados unica e exclusivamente para os seus rins, obrigando-se ao seu Conselho Administrativo as suas ap.licações, conforme
def"irüção a seguir:
§ l!! - Conta corrente em agencia de Banco 01·icial

na loctlL'r1ade ma;i.s próxima, que se torne o receptácu.to de todos
os recursos, ficando sempre em disponibilidade o percentual
15

de

% ( qUi1:.ze por cento) de todos os redursos que atenderão às

:iecessic ades e as obrigações de .manutenção do Sistema previdene_:
c:iÓ.rjo, que tera o nome da previdencia.

~ 2!! - Caderneta de Poupança, ou outras ap.licações

1

de rentabilidade que será denominada ''DIREITOS E GAHANTIAS FUNCJ.

% ( trihta e cinco por cento), de todos os

Ol!AIS", que deterá 35

va.lor<:'s r~::assados ao Instituto previdenciário.

li 39 - caderneta de poupança ou outras aplica ta''"· l.i'~ade que será denominada " PENSÕES, AUXÍLIOS
detendo 3? % (trinta e cinco por cento) de

A~OS!:!''.T.ADORIAS",

elos os vr!.lores

r~ii::assados
1

§
c,c':S

~g ~

E
to-

ao Instituto previdenciário.

çaderneta de poupança ou outras aplica -

rentaveis, que será denorrtihada "DEVERES SOCIAIS", que dete-

::a .l.5 '% (quir.:::e por cento), do valor totaJ. do repasse de recur ~<'~

a nrn t.l tuíç'iio previdenciária em epigrafe.

Art. 131! - Todas as ap.Licações serão feitas

em

Bancos Oficiais, não se admitindo qua.J.quer outro tipo de insti t~
ição financeira por mais privilegiada que seja •
.Art. lltll - o Sistema preVidenciário do Municipio
::;r :ceu rr.stitut0 de previdência, aLém da sua Administração, tem
H'c Gon:

-- ú,

''~r:ê'a.l.izaçao que

é

composto de 07 (sete) memoros

efetivos e igual. número de suplentes, assim definidos:
I -

tu:i

representante da bancada governista na e_!

II - um representante da bancada da oposiç'iio

III - um representante do Poder Executivo

na .

Munici~

,

p a.J.;

1

IV - um representante dos servidores do municipio
do quadro eretivo;
V -

I,
1

um representante dos prestadores de Serviços

VI - um representante de entidades civis;

VII - um representante do Ministerio publico, na
Comarca.
§

i

lQ - os represemtantes do

Pode~,Legislativo

de que trata os incisos I e II deste artigo, serão escolhidos

i

;;::r suas ba.'lcadas e designados por Portaria ESpecial. do Ghe!'e
do poder Legis.lati vo, que constar·á das respect:i, vas designações dos Sup.Lentes, que também ser·ão vereadores.
§ 2s - os representantes de cada setor de que

<'cnsta o presente. artigo, serão escolhidos por suas represen-

; 39 - O representante do Ministério pÚb.lico,
sera o Promotor que atua na Fazenda pub.lica da correspondente
(;o~arca,

ou pessoa por ele designada e o seu Suplente de igual

rorma, eonstará do documento que o designe.
Art. l.5!l -

o

conse.lno de Fiscalização, de!'iaj,_

pe.la presente Lei, discut1rá e votará prestação de contas

'°

decisões de todos os 1·1ns tomados pelo Gonse.lho Administra-

tivo do Instituto previdenciário.
parágra:!'o único - Além da discussão e votação
das contas e dec1sões do conse.lno da rnsti tUJ.çao previdenciá ria tratad.a, o conse.ll:'.o de Fisca.J..1za.ção, tiscaJ..1zará as ap.lic.!
Ç'.ties de recw.rsos da .rnst1tuição e poss1ve1s casos de abusos de

poder e-.;t,aõ1~i,;o e/ou cn·.".'•ipc; ':io na rorma da Lei.

Art. l6Q - Poderá o conse.l.ho Fiscal em epígrafe, por decisao de dois terços de seus membros, suspender e C.!

çar membro e/ou o canse.lho Administrativo, obedecidas as nor mas

processua:ts e reg1menta:ts.
Art. 17!! -

o conse.Lho Admin1strativo da rnst1-

tUl.ç'ão Previdenciária, apresentará balancete mensal. até o dia

l' (quinze) do mês subsequente, ao Poder Legislativo, ao poder
Executivo, ao Gonse.lho Fiscal e ao Tribunal de contas do Estado da Paraíba.
parágra!'o Único - A apresentação do balancete
mensal não 1mpl:tca na dispensa do Balancete Geral Finenceiro
da rnstituiç'âo :E>revidenciária. as mesmas ent1dades no caput do

presente artigo re.latadas atp o dia 28 de fevereiro do ano su~
sequente ao exercício í'indo.
Art • .18 - Além da participação do promotor p,:-

:·:J~~,J~~ ~ cn:::.ror~e

ar1exo II . desta Ijei, sendo:

a) ~.1m méd.ico;

b) um assessor jurídico;
e) um assistente social.
III -

03 (três) e argo s de ni vel técnico, aqUi de ri-

nidos, cont'orn:e anexo :til desta Lei, sendo:

um Têcnico Administrativo;

a)

,,i..-;' um

Técnico em saúde;

c)

Técnico t.:ontábil.

:::·J
dcs

Ul!l

~

03 (três) cargos de nivel auxiliar aquidefiaj.,

e cc".fcrme anexorv desta Lei, sendo:
a) um AU..ú..liar de Serviços Administrativo;
b) um AU::d.ij, ar de Serviços de comunicaç'áo;

c) um A4xi.liar de Serviços Gerais,
Art. 24-Q - para os fins de preenchimento de car gos por esta Lei criado, o Instituto de Previdencia, segundo

o

pre'\listo pelo Art. 19 do Ato das D1sposiçoes Transi terias da
".:"1sti tu:L'; 3.o F""dera.L em v:i.gor, aprQvei tará o servidor municipal

cs

~argos

de nivel superior por prazo

de 02(dois) anos contados da pub.licaçáo desta Lei, poderão ser
pr'3encn::.r.os a;;ravés de C.;)nt?ato !fe p:restaçào de serViços, por
ato do conselno Administrativo.

Art. 262 - Os cargos de nível Técnico, mais pre~i ~a~ente
i;;

no 0aso do Tecnico Administrativo, poderá pe.lo mesmo

.>cczo cear.ido no artígo anterior ser realizado por contrataç'ão.
Art. 272 - concluidos os prazos deí'inidos nos 19:!:

tigos

2~

e 26 desta Lei, obrigatoriaJtlente os cargos serao preen-

chidos por concurso publico de provas ou de provas e titules.
Paragrafo ünico - Os prazos estabelecidos pelos
c:.~tiec:i

:'.'') e 26, n'ào impedem que se convoque imediatamente a pu-

blic aç"ão desta Lei 1 o ccncurso para seus devidos preenchimentos.
Art. 282 - O Poder Executivo Municipal,
te-se no prazo de 02 (dois) anos, edil'icar sede

·

comprem~

Propria para rU!!

r
t·
\.

!

,

apo~

recebido denu.E

L,:•.i vc, "'" bro seu, ou a qualquer pessoa com compet~ncia de cum-

·p :·ir Penas da Institu::..ção PreVidenciár:la.
Art • .19S - O descumprimento de repasse pe.la pre:c·21 tura Y'.J"licira.J.., doe va.Lores re.lativos 'as obrigações financei-

··;:.s cu

p2"c~orH'.1

s , constitui-se apropriação indébitas de valores

,.:·:;, 2'.:::: .. -.;o::: .. tatando-se apropriação 1ndébita,

ê compet?mcia do Gonse.lho
•1 Enr:!.dlli1'e:1':;e

Administra~w citar ao apropriado i,!!

C.e vai.ores para no prazo de

03 {três) dias, conta -

.hs de i~cTceir.u dia subsequente ao dia do recolhimento obrigat~
:··;_.,,, :i;a.ra !'azê-lo imediatamente.

Art. 21 - permanecendo o apropriado indevidament<;, :;em :.lvnar as providências necessárias ao recolhimento,

o

conselho comunicará. o tato ao Gonse.lho Fiscal., que no prazo de
05"-'{cinco) dj.as contados do reco.lnimento da comunicação so.Licl.-

.

;:~'"'f~ ..:t.,..1te do H:i.nistério PÚb.lico, que ofereça denun-

'
t.u.:ra
a.e·

c:c:.a ao ,~u.:.:z: Coll'petente que terá poderes para determinar reten ,.,., ·

'-~\ir~';.·:; ~unto

a instituiçà.o bancária concernente.

Art. 22n - O conselho Administrativo tem mandato
remunerado e tomará por base o que dispõe a Tabe.la n!! I de ane-

co

d~sta

~

1~

I~

Leio

'li
Art. 23º -

~""""'s

I

'~

o rnsti tuto de previdência dos Servià

'\1nic:i;; '1.ls de Kaza:rezinho, se compõe da segUinte estrutu-

r1

li
11

1

I
con:t'orme anexo -! ,

03 (três}
~enG.1,a

{~argos

em comissão assim derinidos

· ·

a) Presidente;
b) Secretário Executivo;
e) Tesoureiro.
II - 03 (três) cargos de nível superior aqui de11_

1

,,

f'I: _, Y"
--,
-#

,,,

prazo 'le Cl (um)

(quinZ<:)

~or:re~:po11dente

! C•!" rr<::tZO de
";,,

a.'"'lc s, co11 ta.d,o s

·~·

,

ser ao pa.r·ceir·as,

n.:'"~- ~

.'.).;

J.-~'

.

,,..

{)J.)

; j ·.na~

do prazo de Oj( três)

a.T'!OS'

por

da
~

~-&!""u c·1.'ç~;0

-cu~; hi.·,r~-c

l;,ç_:.a

~tla l!Cntinu..1.f~ade

o

r;er·ão repassadcs para o sistema que

O rr-esiden.te do CC1.nselr..o J\dre:!.nistra.ti-

',..

t::·~-

~-.,

r '

... _,

~

nei muiM de 15 (quize) meses.

Art,. 36m - Esta Lei entrará em vig•l' na data 4e sua
,:;,:.'llioaçãs, revogadas as disposiçies em o•ntrárie.

Gabinete de prefeito Municipal de Nazarezillhe-Pb,
09 de novembro de lo99Íf.•
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