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o PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO 
AV. CARLOS UBÔAIO, N' 101 

_,., .. o - •• 06553nO/OD01-48 Exerdeio: 2021 

~ 

DECRETO Nº 47 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.293 

02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE AÇÃO SOCIAL 

453 

459 

08.122.0002.2066.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. OE ASSISTENCIA SOCIAL -6.000.00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI f.R. Gr'UPO: 1 001 00 
001 Aecul'SOS Ol'dlnA!IOs 
400 000 A:!:!!l isl&ncin. Socinl 

08.244.0002.1070.0000 
4..4.90.51 .00 
001 
400 000 

08.452.0024 .2092.0000 
3.3 .90.39.00 
001 
400 000 

CONST, AMP. E REFORMA OE !MOVEIS DA SEC. MUN, OE AS -10 .000,00 
OBRAS E lNSTAL.AÇÔES F.R. Grupo: 1 001 00 
Recul'SOS Oroin.ã:óos 
Asslslênàa. Social 

ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 
Recursos Ordin1rios. 
AsslsUk1Cla. Social 

-10.000,00 
F.R. Grupo: 1 001 00 

02 09 00 FIJNOO OE OESENV. 00 ENSINO 8ASICO • FIJNOE8 

474 12..361.0014.2069.0000 
3 .1.90.11.00 
116 
240 000 

OUTRAS DESPESAS 00 FUNOEB/EfllSINO FUNOAMENTAL-40 -120.000.00 
VENCIMENTOSEVANTAGENSFIXAS - PESSOALCIVIL F.R.Grupo: 1 116 00 
T,ansferênàas do FUNDES - Exceto Com,plemantaçao csa União 
FUNDES - Outros 

02 10 00 FUNDO MUNICIPAi. OE SAÚDE - FMS 

536 

504 

567 

575 

576 

10.122.0002.2113.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIOICA E CONTÃBIL • FMS ·5.000.00 
3.3.90.38.00 ournos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA f .R. Orupo: 1 001 00 
001 Rõeur$0S Ordin.6rios 
300 ooo s..;oo 

10..301.0018.2074.0000 
3.3.90.3&.00 
214 
115 003 

10.301.0018.2075.0000 
3.3.90.04.00 
214 
115 003 

10.301.0018.2108.0000 
3.3.90.38.00 
214 
115 003 

MANUTHtÇÃO 00 PAB FIXO -80.000.00 
OUTROS SERVIÇOS DE T ERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 214 00 
Tfansferêt"lclas Fundo a Funclo d8 A80..lrsos Cio SUS provenlemes. do Govern 
Aocuraoa Vinculodos à Saúdo 

MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA • PSF --40.000,00 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 2 14 00 
Tran:&1érências FunóO a Fur'ldO dé AàCUl'SO:& dO SUS J)r(M!!lniénl&S dO Gàvém 
AecUl'$0S Vinculados à Saúde, 

MAN. 00 PROG. OE MELHORIA 00 ACESSO E DA OUALIOAO -30.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 214 00 
Tram1et"Ancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenienle-s do Govem 
RecUr$05 Vlnculados à Saúde 

10.301.0018,2108.0000 MAN. DO PRO<l. oe MELHORIA 00 ACESSO E DA OUALICAD -10 .000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA F.R. G-: 1 214 00 
2 14 Trane1erências Fundo a Fundo de Recurs016 do SUS proventenles do Govem 
11s 003 Recursos: Vinculados à Saúde 

DECRETO N9 47 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.293 

02 10 00 FUNDO MUNICIPAL OE SAÜOE - FMS 

577 

581 

583 

614 

623 

10.301.0018.2119.0000 MANUTENÇ,10 00 PROGRAMA PASSO A FRENTE •2,000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 1 001 00 
001 
300 000 

RecutsOS Orcinãrios 
Saüdo 

10.301 .0018.2119.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PASSO A FRENTE -3.000,00 
3.3.90.36.00 OUIBOS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA F.R. Grupo: 1 001 00 
001 Recursos Orcinários 
300 000 Saúde 

10.301.0018.2119.0000 MANUTENÇ,\O 00 PROGRAMA PASSO A FRENTE -6.000.00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA F.R. G,upo: 1 001 00 
001 Recul'SOS Orclinários 
300 000 Saúde 

10.305.001s.20n.oooo 
3.3.90.04.00 
214 
115 003 

10.306.0002.1057.0000 
, ., .90.51 ,00 
214 
115 003 

MANUTENÇ,\O 00 PAOG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-P, -10.000,00 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINAOO F. A. G<upo: 1 214 00 
Trllfl$ferénc:ias Fundo a Fundo cfe Recursos 00 SUS provenientes elo Govem 
Recursos Vini::utados .ê Saúd'e 

CONSTRUÇÃO, AMPL. OE ACADEMIAS POPULARES -20.000,00 
08FIAS E INSTALAÇÕES F.R. G<upo: 1 214 00 
Trel'l$ferénd.as Fundo e Fundo cfe Recul'&Q8. 00 SUS provenientes elo Govem 
Recursos Vinculados .à SaLICl'e 

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAi. OE CULTURA 

743 13.392.0016.1047.0000 AOUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA OE CULTUA, -6.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Gtupo: 1 001 00 
001 Recursos Ordinãrios 
100 000 Geral 

Anulação ( • ) -894.000,00 

Artigo 3o .- Este decreto ent ra e m vigor na data de sua publicação . 

MONSENHOR HIPOLITO , 01 de julho de 2021 

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO 
PREFEITO MUNICIPAL 

ld: 187C2400DOEFA108 

FJli PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO 
~ AV. CARL.OS LIBÔRIO, NP 101 

06553noro001--48 Exorc&eio; 2021 

~ 
DECRETO N• 50 , DE 07 DE JULHO DE 2021 - LEI N.293 

Abre no orç,,mcnto vigente crédito 8dicion8I st.Jp/emenf8r e da outrlls providênoas 

OECUTA : 
Artigo l o . - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na 
importância de R.$82 .154 , 11 distribuid.os a.s s-eguint-es dota.ç6es : 

SUplementaçlo ( + ) 82.154,11 
02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO E DESPORTO 

772 12.361.0014.2041.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. 00 ENSINO FUNDAMENTAL 82.154, 11 
3.3.90.93.00 INOENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES F.R.: 2 125 00 
125 Tram.1EHénclaa de Convênios. ou de Conlralos de Repasse vinculados à Ed 
110 000 Corniênkl5 

Artigo 2o . - O crédito aberto na forma do artigo anterio r 15erá coberto com. recur3015 
proveniente3 de : 

Superávlt Financeiro: 
Fon1es da Recurso 
125 00 

82.154,11 

Artigo lo. - E.,te decreto entra em vigor na data de .,ua. publ icação . 

MONSJ::tHiOR Hil:'OI..ITO, 01 de julho de 2021 

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO 
PAEFEITO MUNICIPAL 

ld:0047CD13F84F9F99 

Estado do Plaul 

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí 
Rua 7 de Setembro, n■ 480-Centro- Novo Oriente do Pl.iul-PI -CEP 64.530-000 
fone : (89) 3475.1353 • CNPJ: 06.554,836/0001•1.4 
e. mall : munlclplodenovoorlentedoplaul®gmall.tom 

Lei N•46S /2021 Novo Oriente do Plaul,01 Setembro de 2021. 

Institui o Regime de Prevldlncla 
Complementar no âmbito do município de 
Novo Oriente/PI; fixo o limite m6ximo paro 
a concesslio de aposentadorias e pensaes 
pelo regime de previdincia de que trata o 
art. 40 da Constltulçllo Federal; autoriza a 
adesão a plano de benef(cios de previdincia 
complementar; e d6 outras providinclas. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, faço saber que Câmara 
Municipal de Novo Oriente do Piauí, decreta e eu sanciono a seguinte Lei : 

CAPITULO! 
DO REGIME DE PREVIDtNCIA COMPLEMENTAR 

Art. 12. Fica instituído, no âmbito do município de Novo Oriente/PI, o Regime de 
Previdência Complementar - RPC, a que se referem os § 14, 15 e 16 do artigo 40 da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. O valo r dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo 
Regim e Próprio de Previdência Social - RPPS aos servidores públicos titulares de cargos 
efetivos e m embros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, 
que ingressarem no serviço público do município de Novo Oriente/PI a partir da data de 
início da vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá superar o limite máximo dos 
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Art. 2!! O município de Novo Oriente/PI é o patrocinador do plano de benefícios 
do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, sendo representado pelo 
prefeito municipal que poderá delegar esta competência. 

Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo compreende 
poderes para a celebração de convênio de adesão e suas alterações, retirada de 
patrocínio, transferência de gerenciamento e para manifestação acerca da aprovação 
ou da alteração de plano de benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos. 

Art. 32, O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei terá 
vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros 
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de quaisquer dos poderes, incluldas suas autarquias e fundações, que ingressarem no 
serviço público a partir da data de: 

1 - publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei 
Complementar n9 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do patrocinador 
ao plano de benefícios previdenciário administrado pela entidade fechada de 
previdência complementar; ou 

li - Início de vigência convencionada no convênio de adesão firmado com a 
entidade aberta de previdência complementar. 

Art. 49. A partir do inicio de vigência do Regime de Previdência Complementar 
de que trata esta Lei, Independentemente da Inscrição do servidor como participante 
no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos pelo 
RGPS, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a 
serem concedidas pelo RPPS do município de Novo Oriente/PI aos segurados definidos 
no parágrafo único do art. 111. 

Art. 59. Os servidores e membros definidos no parágrafo único do art. 19 desta 
Lei que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência 
do Regime de Previdência Complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, 
aderir ao RPC, na forma a ser regulada por lei especifica, no prazo máximo de 180 (cento 
e oitenta) dias1 contado da vigência do Regime de Previdência Complementar. 

Parágrafo único. O exerclclo da opção a que se refere o caput deste artigo é 
Irrevogável e Irretratável, devendo observar o disposto no art. 4<> desta Lei. 

Art. 69. O Regime de Previdência Complementar de que trata o art . 19 será 
oferecido por melo de adesão a plano de benefícios Já existente ou plano próprio em 
entidade de previdência complementar. 

CAPÍTULO li 
DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

SEÇÃO 1 
DAS LINHAS GERAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

Art. 79. O plano de benefícios previdenciário estará descrito em regulamento, 
observadas as disposições das pertinentes Leis Complementares, e dos normativos 
decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a todos 
os servidores e membros do municlplo de Novo Oriente/PI de que trata o art. 3" desta 
Lei. 

Art. 89. o município de Novo Oriente/PI somente poderá ser patrocinador de 
plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos 
benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva 

constituída em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, 
considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados 
e/ou portados e os benefícios pagos. 

§ 12 O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não 
programados que: 

1 - assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos Invalidez e 
morte do participante; e 

li - sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do 
participante. 

§ 29 Na gestão dos benefícios de que trata o § 19 deste artigo, o plano de 
benefícios previdenciários poderá prever a contratação de cobertura de risco adicional 
junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico. 

§ 32 O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de 
sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade seguradora. 

SEÇÃO li 
DO PATROCINADOR 

Art. 9". O munic1p10 de Novo Oriente/PI é o responsável pelo aporte de 
contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos seus servidores 
ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, no convênio de 
adesão e no regulamento. 

§ 12 As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas, de forma 
centralizada, pelos poderes, lncluldas suas autarquias e fundações, e em hipótese 
alguma poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes. 

§ 2º O município de Novo Oriente/PI será considerado inadlmplente em caso de 
descumprimento, por quaisquer dos poderes, Incluídas suas autarquias e fundações, de 
qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de 
benefícios. 

Art. 10 Deverão estar previstas, expressamente, nos Instrumentos Jurídicos 
cabíveis ao plano de benefícios administrado pela entidade de previdência 
complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo: 

1 - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, 
em relação a outros patrocinadores; Instituidores, averbadores; planos de benefícios e 
entidade de previdência complementar; 

li - os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções 
previstas para os casos de atraso no envio de informações cadastrais de participantes e 
assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições; 

Ili - que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados 
pelo patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de contribuições será 
revertido à conta individual do participante a que se referir a contribuição em atraso; 

IV - eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de 
contribuições, a ser realizado pelo Ente Federativo; 

V - as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão 
contratual e transferência de gerenciamento da administração do plano de benefícios 
previdenciário; 

VI - o compromisso da entidade de previdência complementar de Informar a 
todos os patrocinadores vinculados ao plano de benefícios sobre o inadimplemento de 
patrocinador em prazo superior a noventa dias no pagamento ou repasse de 
contribuições ou quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis. 

SEÇÃO Ili 
DOS PARTICIPANTES 

Art. 11. Podem se inscrever como participantes do Plano de Benefícios todos os 
servidores e membros do município de Novo Oriente/PI. 

Art. 12. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de beneffcios o 
participante que: 

1 - esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas empresas 
públicas e sociedades de economia mista; 

li - esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem 
recebimento de remuneração, Inclusive para o exercício de mantado eletivo em 
qualquer dos entes da federação; 

Ili - optar pelo benefício proporcional diferido ou auto patrocínio, na forma do 
regulamento do plano de benefícios. 

§ 1• O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a 
manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável. 

§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a responsabilidade do 
patrocinador em recolher junto ao cessionário e repassar a contribuição ao plano de 
benefícios, nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador, na 
forma definida no regulamento do respectivo plano. 

§ 32 Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua 
contribuição ao plano de benefícios. 

§ 42 O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, quando o 
afastamento ou a licença do cargo efetivo se der sem prejuízo do recebimento da 
remuneração. 

Art. 13. Os servidores e membros referidos no art. 3º desta Lei, com 
remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social, serão automaticamente Inscritos no respectivo plano de 
benefícios de previdência complementar desde a data de entrada em exercício. 

§ 111 É facultado aos servidores e membros referidos no caput deste artigo 
manifestarem a ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo 
município de Novo Oriente/PI, sendo seu silêncio ou Inércia, no prazo de noventa dias 
após sua inscrição automática na forma do caput deste artigo, reconhecida como 
aceitação tácita à inscrição. 

§ 22 Na hipótese de a manifestação de que trata o§ 12 deste artigo ocorrer no 
prazo de até noventa dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à 
restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido 
de anulação atualizadas nos termos do regulamento. 

§ 32 A anulação da inscrição prevista no§ 1• deste artigo e a restituição prevista 
no §22 deste artigo não constituem resgate. 

§ 42 No caso de anulação da inscrição prevista no § 1" deste artigo, a 
contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no 
mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante. 

§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir 
ao plano de benefícios, fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer 
tempo, o cancelamento de sua Inscrição, nos termos do regulamento do plano de 
benefícios. 

SEÇÃO IV 
DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 14 As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base 
de cálculo das contribuições ao RPPS estabelecidas na lei Municipal nll 370/2012 que 
exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, 
observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 

§ 12 A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado 
o disposto no regulamento do plano de benefícios. 
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§ 211 Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais, 
de caráter voluntário, sem contrapartida do Patrocinador, na forma do regulamento do 
plano de benefícios 

Art. 15. O patrocinador somente se responsablllzará por realizar contribuições 
em contrapartida às contribuições normais dos participantes que atendam, 
concomitantemente, às seguintes condições: 

1 - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 1" ou art. 5" desta Lei; e 

li - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que se 
refere o art. 4" desta Lei, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição 
Federal. 

§ 10 A contribuição do patrocinador será par"itária à do participante sobre a 
parcela que exceder o limite máximo a que se refere o parágrafo único do art. 111 desta 
Lei. 

§ 211 Observadas as condições previstas no § 111 deste artigo e no disposto no 
regulamento do p lano de benefícios, a contribuição do patrocinador não poderá exceder 
ao percentual de 8,5% (oito e meio pontos percentuais). 

§ 32 Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos Incisos 
1 e li do caput deste artigo não terão direito à contrapartida do Patrocinador. 

§ 4" Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador deverá 
realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou 
subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não 
enquadrados no inciso li deste artigo, estejam inscritos no plano de benefícios. 

§ 5 11 Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei 
e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à 
atualização monetária e consectárlos de mora estabelecidos no Convênio, regulamento 
e plano de custeio do respectivo plano de benefícios, ficando o Patrocinador desde Já 
autorizado a adotar as providências necessárias para o regular adimplemento de suas 
obrigações Junto ao plano de benefícios. 

Art. 16. A entidade de previdência complementar administradora do plano de 
benefícios manterá controle individual das reservas constituídas em nome do 
participante e registro das contribuições deste e dos patrocinadores. 

SEÇÃO V 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO DA ENTIDADE 

Art. 17. A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do 
Plano de Benefícios será precedida de processo seletivo conduzido com Impessoalidade, 

publicidade e transparência e que contemple requisitos de qualiflcação técnica e 
economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de benefícios. 

§ 111 A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, 
com vigência por prazo indeterminado. 

§ 2" O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros 
Municípios desde que seja demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no caput d este artigo. 

SEÇÃO VI 
DO ACOMPANHAMENTO DO REGIME DE PREVIDtNCIA COMPLEMENTAR 

Art. 18. O Poder Executivo deverá Instituir um Comitê de Assessoramento de 
Previdência Complementar (CAPC) nos termos da legislação vigente e na forma 
regulamentada pelo munic/pio de Novo Oriente/PI: 

§12 Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos de previdência 
complementar, os resultados do plano de benefícios, recomendar a transferência de 
gerenciamento, manifestar-se sobre al terações no regulamento do plano, além de 
outras atribuições e responsabilidades definidas em reguiamento na forma do caput. 

§2º O Poder Executivo poderá, alternativamente ao comando do caput, delegar 
as competências descritas no §1!! deste artigo ao órgão ou conselho Já devidamente 
Instituído no ãmblto dos regimes próprios de previdência social desde que assegure a 
representação dos participantes. 

§32 O CAPC terá composição de no máximo 4 (quatro) membros e será paritária 
entre representantes dos participantes e assistidos, e do patrocinador, cabendo a este 
a Indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade. 

§4" Os membros do CAPC deverão ter formação superior completa, e atender 
aos requisitos técnicos mínimos e experiência profissional definidos em regulamento 
pelo município de Novo Oriente/PI na forma do caput. 

CAPÍTULO Ili 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo e membros do 
municlpio de Novo Oriente/PI que possuam o subsídio ou a remuneração do cargo acima 
dos va lores do limite máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e 
pensões do Regime Geral de Previdência Social, ficam condicionadas ao Início da 
vigência do Regime de Previdência Complementar previsto na forma do art. 3" desta lei, 
ressalvadas as nomeações das áreas de educação, saúde e segurança. 

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender 
às despesas decorrentes da adesão ou da instituição do plano de benefício 
previdenciário de que trata esta Lei, observado: 

1 - O limite de até 100.000,00 (cem mil reais), em até 5 anos mediante créditos 
adicionais, para atender, exclusivamente, ao custeio de despesas administrativas pré
operacionais necessárias à adesão ou à implantação do plano de benefícios 
previdenciário, vedado o aporte desses recursos a entidade de previdência 
complementar; 

li - O limite de até 100.000,00 (cem mil reais), em até 5 anos mediante a 
abertura, em caráter excepcional, de créditos especiais, a título de adiantamento de 
contribuições, cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de 
adesão. 

Art. 21. Fica autorizado o município de Novo Oriente/PI a instituir ou aderir a 
plano de benefícios já existente que permita a inscrição de servidores públicos não 
detentores de cargo efetivo, sem o aporte de contribuição patronal. 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI, 01 de Setembro de 2021. 

Francisco Afonso Í6beÍro Sobreira 
CPF 273.827 .963-53 
Prefeito Municipal 

ld:OCC53E4F42299EEE 
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Portaria GP N° 100/2021 Novo Oriente do Piaul - PI, OI de Setembro 2021. 

O Prefeito Municipal de Novo Oriente do Piauf - PI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, etc. 

RESOLVE: 

Art. lº - NOMEAR a Sra E<liane Ferreira Nunes de Moura , portadora do CPF N° 000.709.603.80, para o 
exercício da fuução comissionada de Chefe de Divisão de Inspeção Escolar do Município de Novo Orieote 
do Piauí - PI. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Orieote do Piauí - PI, O 1 de Setembro 2021. 

Francisco 
Prefe1 

Cpf: 273.827.963-53 


