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DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.280 

02 12 DO SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

620 14.422.0486.2098.000D MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER -5.526, 18 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA F.R. Grupo: 1 001 00 
001 
100 000 

Recursos OrdiMrios 
Geral 

Anulação ( - l -1.541 .311,46 

Artigo 3o .- Este decreto entra em vi gor na data de s ua publicação. 

MARIA DAS VIRGENS DIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

ld:05D4E59868550ClE 

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí 1 Estado do Piauí 

! j Rua 7 de Setembro, nt 480 -Centro -Novo Oriente do Piauí-PI -CEP 64.530-000 
Fone: (89) 3475-1353 • CNPJ: 06.554.836/0001-14 
E· mall: munlclplodenovoorlentedopiaui@gmall.com 

Lei nº463/2021. Novo Oriente do Piauí, 30 de Agosto de 2021. 

Altera a redação do inciso V do art. 58 da Lei 
Municipal nº. 370/2012 que dispõe sobre o Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Novo Oriente para incluir o plano de 
equacionamento do déficit atuarial. 

O PREFEITO DE NOVO ORIENTE - PI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

Art.1° O inciso V do art. 58 da Lei Municipal nº 370/2012 passa a vigorar com a 
seguinte redação e planilha: 

"V· A contribuição mensal compulsória da Prefeitura, Câmara, Autarquia e Fundações Públicas 
do Município, incidente sobre o salário de contribuição dos servidores ativos, inclusive sobre o 
abono anual, no valor de 14% a título de contribuição ordinária, bem como conforme alíquotas 
definidas no plano de equacionamento do déficit atuarial abaixo a título de contribuição 
extraordinária": - ----== 

2021 4.00% 
2022 8,77% 
2023 13.54% 
2024 19,73% 

202Sa2055 24.50% 

Art. 2° Esta Lei e suas disposições gerais entrarão em vigor no primeiro dia do quarto 
mês subsequente ao da data de sua publicação, ficando revogadas todas as demais 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Oriente, Estado do Piauí, em 30 de Agosto de 
2021. 

Francisco Afonso Ribeiro Sobreira 
Prefeito Municipal 

ld:125256D3B22FOC4E 

; 

Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí ! j Rua 7 de Setembro, nº 480 - Centro - Novo Oriente do Piaul-PI - CEP 64.530-000 
Fone: (89) 3475-13S3 - CNPJ: 06.554.836/0001-14 
E-mail: municipiodenovoorientedopiaui@gmail.com 

Lei nº 464/2021. Novo Oriente do Piauí,30 de Agosto de 2021. 

Regulamenta a nova Taxa de Administração para o 
custeio das despesas correntes e de capital 
necessárias à organização e ao funcionamento do 
Regime Próprio de Previdência e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DE Novo-Oriente do Piauí-Pi, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

Art.1 º A Taxa de Administração para o custeio das despesas correntes e de capital 
necessárias à organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora do RPPS 
municipal, inclusive para conservação de seu patrimônio, deverá observar o disposto 
nesta Lei e os seguintes parâmetros: 

I - a Taxa de Administração, será de 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) 
sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos 
vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior. 

II - fica autorizada a reversão dos recursos relativos à Taxa de Administração, 
mantidos por meio da Reserva Administrativa de que trata o§ 3° do art. 51 da Portaria 
MF nº 464, de 2018, para pagamento dos benefícios do RPPS, desde que aprovada pelo 
conselho deliberativo, vedada a devolução dos recursos ao ente federativo. 

§ 1° Fica autorizada que a Taxa de Administração prevista no inciso Ido caput, 
destinada ao atendimento das despesas de que trata o§ 2º, seja elevada em 20% (vinte 
por cento). 

§ 2° Os recursos adicionais decorrentes da elevação de que trata o § 1 ° deverão ser 
destinados exclusivamente para o custeio de despesas administrativas relacionadas no § 
6° do Art. 15 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, ou outro que vier a 
lhe substituir. 

§ 3º A elevação da Taxa de Administração de que trata o § 1 º observará os 
parâmetros contidos no § 7° do Art. 15 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 
2008, ou outro que vier a lhe substituir. 

§ 4° Aplicam-se as demais disposições contidas no Art. 15 da Portaria MPS nº 
402, de 1 O de dezembro de 2008. 

Art 2° O ente federativo deverá adotar os procedimentos administrativos, 
atuariais, legais e orçamentários necessários para cumprimento do disposto na Portaria nº 
19.451, de 

18 de agosto de 2020 do Ministério da Economia e aplicação dos novos limites e base de 
cálculo da Taxa de Administração, fixados no art. 1 ° desta Lei, que serão aplicados a 
partir do primeiro dia do exercício subsequente à sua aprovação. 

Art. 3º. Esta Lei e suas disposições gerais entrarão em vigor a partir do primeiro 
dia do exercício subsequente à sua publicação, ficando revogadas todas as demais 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Oriente do Piauí, Estado do Piauí, em 30 de 
Agosto de 2021. 

FRANU~~~~~EIRA 

Prefeito Municipal. 
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