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AUTÓGRAFO Nº 132/2016 
 

LEI Nº 1215/16, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016. 
 

 

 

ALTERA A LEI Nº 997/09, DE 10 DE 

JUNHO DE 2009 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

LEI 

 

Art. 1º - O § 3º do art. 12 da Lei nº 997/09, que trata do limite da taxa de 

administração do IPMA, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 3º - O valor anual da taxa de administração mencionada no 

parágrafo anterior será de 3% (três por cento) do valor total da 

remuneração, proventos e pensões pagos aos segurados e 

beneficiários do RPPS no exercício finenceiro anterior.” 

 

Parágrafo Único - As sobras da taxa de administração de exercícios anteriores, 

calculadas na forma do disposto nesta lei, poderão ser utilizadas noutros exercícios, desde que 

subsequentes, e serão desconsideradas para fins do limite estabelecido no § 3º do art. 12 da 

Lei nº 997/09. 

 

Art. 2º - O § 3º do art. 13 da Lei nº 997/09, que define a data de vencimento do 

repasse das contribuições previdenciárias ao IPMA, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 3º - A responsabilidade pelo desconto, recolhido ou repasse das 

contribuições previstas nos incisos I, II e III do art. 12 será do 

dirigente do órgão ou entidade que efetuar o pagamento da 

remuneração ou beneficio e ocorrerá até o dia 20 (vinte) do mês 

subsequente.” 

 

Art. 3º - Cria-se o Conselho Municipal de Previdência - CMP, órgão de 
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deliberação, orientação e acompanhamento do IPMA, em substituição aos ógãos previstos nos 

incisos I e III do art. 27 da Lei nº 997/09. 

 

§ 1º - Aplica-se ao CMP o disposto nos arts. 28, 29, 30, 31 e 41 da Lei nº 997/09. 

 

§ 2º - Fica o chefe do poder executivo autorizado a proceder no prazo 

improrrogável de 30 dias a contar da publicação da presente lei, a edição da relação e 

composição dos membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP, e, do conselho 

fiscal do IPMA. 

 

Art. 4º - Os servidores titulares de cargo efetivo, bem como os respectivos 

aposentados e pensionistas, são segurados previdenciários obrigatórios do IPMA, cujos 

benefícios serão custeados, exclusivamente, na forma do disposto no art. 12 da Lei nº 997/09, 

sendo vadadas outras formas de financiamento, inclusive aportes, salvo o disposto em 

contrário em legislação específica municipal. 

 

Art. 5º - Está lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos financeiros a partir de 02 de janeiro de 2016. 

 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 30 de novembro 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidney Guedes da Silva 

VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 


