
§a
d) U

RESTINGA SÊCÂ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICíPIO DE RESTINGA SÊCA

LEI MT]NICIPAL N" 3.690/2021

Institui o Regime de Previdência Complementar
no âmbito do Município de Restitrga Sêca; fira o
limite máximo pârâ â concessão de aposetrtadorias
e pensôcs pelo regime de previdência de que trata
o ârt. 40 da Constituição Fedcral; âuioriza â

âdesão a plsno de bcnefícios de prêvidêrcia
complemcntâr.

PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MI]NICIPAL DE R,ESI INGA
sÊcA,

FAÇO SABf,R, que a Câmara Municipal aprovou projcto de lei e cu sânciono c
promulgo a seguinte Lei:

(]APÍTI[,O I

DO RECIMT DI.] PREVIDÊNCIA COMPLEMEN'TAR
Art. l" Fica instituído, no âmbito do Município de Restinga Sêca, o Regime de

Prcvidência Complementar- RPC a que sc referem os § 14, l5 e l6 do artigo 40 da Coístituição
liederal.

I'arágrafo único. O valor dos beneffcios dc aposentadoria e pensão devido pelo
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS aos seryidores públicos titulares de cargos

efetivos de quaisquer dos poderes, incluidas suas autarquias e fundações, que ingtessarem no
serviço público do Município de Restinga Sêca a panir da data de inicio da vigência do RPC
de que trata csta Lei, não poderá superax o limite máxjmo dos beneficios pagos pelo Regime
Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 2' O Município de Restingâ Sêca é o patrocinador do plano de bereÍicios do

Regime de Previdência Complementar de que tata esta Lci, sendo representado pelo Preftito
Municipal que poderá delegar esta compctência.

Parágrafo único. A repÍescntaçâo dc que trala o caprí deste âÍigo compÍccnde
podcrcs para a celebração de convônio de adesâo e suas alterações, retiradâ de patrocinio,
transÍêrência de gerenciamento e para manifestaçào acerca da aprovação ou da alteração de

plano de bencficios de que trata esta Lei e dcmais alos correlatos.

Art, 3' O Regime de Prcvidência Complemcntar de que trata csta Lei terá vigência
c será aplicâdo âos seNidores públicos titulares de cargos efelivos de quaisquer dos poderes,

incluídas suas autarquias e fundaçôes, que ingressarem no serviço público a paíir da datâ del
I - publicação da autorização, pelo órgào fiscalizador de que trata a Lei

Complcmentar no 109. dc 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do pâlÍocinador ao plano

de benelicios previdenciário administrado pela entidade fechada dc previdência complementar;

ou
II - inicio de vigência convencjonada no cônvênio de adesão firm;rdo com a

enlidade abcrta de pre\ idência comptcmentar. ,? 
\
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Art. 4' A paÍir do início de vigência do Regime de Previdência Complementar de

quc trala esta Lei, independentemente da inscrição do servidor como participante no plano de
bcnclicios ol'erecido, aplicar-sc-á o limite miiximo dos benefícios pagos pelo RGPS de que trata
o aú. 40 da Constituição Federal, às aposentadodas e pensões a serem concedidas pelo RPPS
do Município de Restinga Sêca aos segurados definidos no parágrafo único do art. 1".

Art, 5' Os servidores definidos no parágraÍ'o único do a1t. 1" desta Lei que teDham
ingrcssado no serviço público até a data antedor ao início da vigência do Regime de PrevidêÍcia
Complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, âderir ao RPC, na forma a ser
regulada por lei específica, no pmzo máximo de I 80 (cento e oitenta) dias, cortado da vigência
do Regime de Previdência Complementar.

Parágrafo único. O exercício da opçâo a quc se rcfcre o c4prÍ dostc artigo é

irevogável e irretratável, devendo observar o disposto üo ârt. 4o desta Lei.

Àrt. 6' O Regime de Previdência Complementar de que tlata o aÍ. 1o será oferecido
por meio de adesão a plano de beneffcios já cxistcntc ou plano próprio em entidade de
previdência complementar.

CAPÍI'ULO X
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seçâo I
Dâs Litrhâs Gerâis do Plâno de Beneficios

Art. 7' O plano dc bcncficios previdcnciário cstará descrito em regulamento,
observadas as disposições das pcrtincntcs Leis Complcmcntares, e dos normativos deconentes
desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a todos os servidores do
Municipio de Restinga Sêca de que tata o art. 3'desta Lei.

Art. 8" O Mrmicípio de Restinga Sêca somente poderá ser pâtrocinador de plano de

beneficios estruturado na modalidade de contibuição definid4 cujos beneÍicios programados
teúam seu valor permanentomente ajustado à rescrva constituida em favor do paÍicipante,
inclusive na fase de percepção de benelicios, considemndo o resultado líqúdo de suaaplicação,
os valores aportados, resgâtâdos e/ou portâdos e os beneficios pagos.

§ 1" O plano de quc trata o caput desle artigo deverá prever benefícios não
programados que:

I - assegurem pelo menos, os bcneficios decorrentes dos eventos invalidez e morte
do paticipante; e

II - sejam eshuturados unicamcnte com base em reserva aculnulada em favor do
participimte.

§ 2" Na gestão dos beneÍicios de que trata o § 1" deste artigo, o plano de beneffcios
previde[cifuios poderá prcvcr a contratação de cobeftua de dsco adicional junto à sociedade

scguÍador4 desde que teúa custeio específico.

§ -l'O plano de que Lrala o c,?rí cLeste artigo podcrá preler
sob|eYirência do assistido. dcsdc que coÍlatada iunto à sociedadc seguradora.
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Seção II
I)o Patrocinador

Art. 9" O Município de Restinga Sêca é o responsável pelo aporte de contribuições
c pclas transferênciàs das contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de beneÍicios
previdenciârio. observado o disposto nesla l,ei. no convênio de adesão e no regulamento.

§ 1" As contribuições devidâs pelo pâtrocinador deveúo ser pagas, dc tbrma
centrali/adâ. pelos podercs. incluidas suas autarquias e lilndaçôcs, e em hipó1ese alguma
poderão ser süpe ores às contribuições [ormais dos pafticipantcs.

§ 2'O Municipio de l{estinga Sêca setá considcrado inadimplente em caso de
descumprimento. por quaisquer dos poderes. incluídas suas autarqúas e fundaçôes, de qualqucr
obrigação prevista no convênio dc adesão e no rcgulamento do plano de beneficios.

Art. 10. Dcvcrâo estar previstas, expressamcnte, no convênio de âdesão ao plano
de bcncficios administrado pela cntidade de previdência complementar, cláusulas que
estabclcÇam no míniüo:

I - a não existência de solidaricdade do Ente Iedcrativo. enquanto patrocinador, em
relaçâo a outros patrociradorcs; instituidores. averbadores; planos dc beneÍicios e entidade de
previdência complementar;

ll os prazos de cumprimento das obrigaçôes pelo patocinador e das sanções
previstas para os casos dc atraso no envio dc inÍôrmações cadastrais de participantes e

assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuiçôesl
III que o valor corrcspondente à arualização monetária e aos juros suponaclos

pelo patrocinadorpor atraso de pagamcnto ou de repassc de contribuiçõÇs serárevertido à conta
individual do participanle â quc se reÍêrir a contribuição em atraso;

IV eventual valor de aporte financciro, a titulo de adiantâmento de contribuições.
a scr realizado pelo Ente Federativo;

V as diretrizcs com relação às condiçôes dc retirâda de patrocínio ou rcscisão
contratual e hirnsferência de gerenciamento da administração do plano de beneficios
previdenciário;

VI o conpromisso da cntidade Lle prevjdôncia complcmer(ar de inlbrmâr a todos
os patrocinadores vinculados ao plâno de hencficios sobre o inadimplememo de patrocinador
em pÉzo superior a 90 (noventa) dias no pagamento ou repassc de cortribuiçôes ou quaisquer

obrigações. scm prcjuizo das demais providências cabíveis.

Scção III
l)os Paúicipantcs

Aú. 11. Podem se inscrcver como paÍicipantcs do Plano de Beneficios todos os

servidores cle provimcnto elàtivo do Município de Reslinga Sêca.

Art. 12, Podeú peÍnanecer inscrito no respcctivo plano de beneÍicios o
participante que:

I - esteja ccdido a outro órgão ou entidadc da administração pública diÍcta ou
indireta da tlnião, Estados, Distrito Federal e Municipios. inclusive suas empresas públicas e
sociedades de economia mista:

II estcja aÍastado ou licenciado do cargo elàtivo temporari.rmente.
reccbimento de remrncração. ioclusi,,e para o exercício de mandato eletivo em

entes da fedcração:
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III - optar pelo beneficio proporcional diferido ou autopalrocínio. na Íblma do

regulamelto do plano de beneficios.

§ l' O regulamento do plano dc bcncffcios disciplinará as regras pam a manutenção
do custeio do plano de beneÍicios, observada a legislação aplicáve1.

§ 2'llavcndo cessão com ônus para o cessionário subsiste a rcspoNabilidade do
patrocinador em reco lher junto ao cessionário e repassar a contribuiçâo ao plano dc beneficios.
nos mesmos niveis e condiçôcs quc scriam dcvidos pelo pafocinador, na forma definidâ no
regulamento do respectivo plano.

§ 3' Havendo ccssão com ônus para o cedente. o patrocinador arcará com a suÍ!
oontribuição ao plano de beneficios.

§ 4' O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, quando o afastamento
ou a licença do cargo cfetivo se der sem prejuízo do recebimento da remuleÉçâo.

Art. 13. Os servidores refe dos no art. 30 desla Lei, que ingressarem no serviço
público comremuneração supcrior ao limite máximo estabelecido paraos beneficios do Rcgime
Geral de Previdência Social. bem como os scrvidores que, após ingressarem no seryiço público
tivercnr suaremuneração superioÍ ao limitc máximo estabelecido para os beneficios do Regimc
Geral de Previdência Social, serào automaticamente insc tos no respcctivo plà1o de beneficios
de prc\ idéncia desde a dala dc cnlrada em cxercicio.

§ 1'E facultado aos servidores referidos no copuÍ desÍe artigo manifestarem a

ausência de interesse em aderir ao plano dc beneficios patrocinado pelo Município de Restinga
Sêca, sendo seu silêncio ou inércia, no p(azo dc 90 (noventa) dias após suainscrição automática
na foma do capaÍ destc artigo, recoúecida como aceitação tácita à inscrição.

§ 2' Na hipótese de a manifestação dc que trata o § 1" dcstc artigo ocorrer no praz-o

dc até 90 (noventa) dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à Ícstituição
integral das contribuiçõcs vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de anulação
atualizadas nos tcrmos do regulamento.

§ 3" A anulação da inscrição prevista no § l' deste aítigo e a restituiçào prcvista no

§ 2" destc artigo não constituem resgate.

§ ,t" No caso de anulaçâo da inscrição Fevista no § 10 deste aÍigo, a contúbuição
aportada pelo palrocinadoÍ ser':i dcvolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da
devolução dâ conEibuição aportada pelo participante.

§ 5" Sem prejuízo ao prâzo para manifestâção da ausência de intercsse em ade r ao

plano dc beneficios. fica assegurâdo ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o
câncelamento dc sua inscrição. nos termos do regulamento do plano de beneÍicios.

Seção lv
Das Cotrtribuiçôês

Art. 14. 
^s 

contribuiçôes do patrocinador e do panicipante
de cálculo das conribuições âo RPPS estabcleoidas na Lei Municipal n"
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outubro de 2007, que exceder o limite máximo dos bencficios pagos pelo Regime Geral de
Prcvidência Social, observado o disposto no inciso Xl do art. 37 da Constituição Federal.

§ l" A alíquota da contdbuição do paíicipante scrá por cle definida, observado o
disposto no regulamento do plano dc beneficios.

§ 2" Os participantes poderão rcalizâr conLribuiçõ€s facultarivas ou adicionais, de
caráter voluntitio, sem contrapaLitida do Patrocinador, na Íbrma do regulamento do plano de
beneficios.

Art. 15. O patrocinador somente se rcsponsabilizará por realizar contribuições em
contrapartida às contribuiçõcs normais dos participantes quc âtendam, concomitanlemente, às
scguintcs co[diçõcs:

I - sej am scgurados do RPPS, na forma prcvista no aí. 1" ou aÍt. 5" desta Lei; (-

II - rccebam subsídios ou remuneração que exceda o limite miiximo a que se refere
o art. 40 desta Lei, observado o disposto no inciso Xl do an. 37 da Constituição l'ederal.

§ l" A contribuição do patrocinador será paritária à do participante sobre a parcela
que cxceder o limitc máximo a quc se refere o parágrafo único do art. 1" desta Lei.

§ 2" Observadas as condiçôes previstas no § l'deste artigo e no disposto no
rcgulamcnto do plano de bcneficios. a contribuição do patrocinador não poderá exceder ao
percentual de 10ol, (dez por cento).

§ 3' Os participantes que não se cnquadrem nas condições previstas nos incisos I e
II do cap , deste aÍigo não terão djreito à contrapartida do pahocinador.

§ 4' Sem prejuízo ao disposto no .?p,Í destc aíigo, o patrocinador dcverá realizar
o rcpasse das contdbuiçôes descontadas diretâmente da remuneraçâo ou subsídio dos
participantcs a elc vinculados, inclusive daqueles que, embom não enquadrados no inciso [[
dcste aÍtigo, estejaÍn inscritos no p)ano de beneÍicios.

§ 5" Scm prejuizo às demais penalidades c responsabilidades previstas nesta Lei c
na legislaçâo aplicável- as contribuições rccolhida-s com aúaso estarâo sujeitas à atualizâçâo
monetária e consectários de mora cstabelccidos no Convênio, regulamento e plano de custeio
do respectivo plano de bcneficios. ficando o patocinador dcsde já autorizado a adotar as

providências necessádas para o regular adimplemento de suas obrigações junto ao plano de
benelicios.

Àrt. 16. 
^ 

entidade de prcvidência complementar administradora do plano de

bcüeffcios manterá controle individual das rcservas constituidas em nomc do participanle e

registro das contribuições deste c das dos patrocinadores.

Seção V
Do Processo de Scleçâo dâ Entidade

Art. 17. A escolha da entidade de previdência responúvel pela adminisração do
Plano de Bcnelicios será preccdida dc processo scletivo conduzido com impessoalidade.
publicidàle e transparência e que contemple requisitos de qualilicação técnica c economicidade
indispensáveis à ganntia da boa gestâo dos planos de beneficios.
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§ 1" A .elação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesâo,

com vigência por prazo indetcrminado.

§ 2n O proccsso seletivo poderá serrealizado em coopcração com outros Municipios
desde rlue seja dcmonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos estabelccidos no caprl destc
afligo.

(]APÍTI I O III
DISPOSTÇÕ| SflN^tS F IRANSIIÓRIAS

Art. 18. As nomeâções de novos servidorcs de cargo elêtivo do Município de
Restinga Sêca que possuam o subsídio ou a remuneração do cargo acima dos valores do limite
máximo estâbelecido para os beneficios dc aposentadoÍias e pensões do Regime Geral de
Previdência Social. ficam condicionadas ao inicio da vigência do Regime de Previdência
Complementar previsto na foIma do alt. 3o desta Lci, ressalvadas as nomeações das áreas de
educação- saúde c segurança,

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizâdo a promover apoÍte inicial para atender
às despesas decorentes da adesào ou da instituiçâo do plano de beneficio previdenciário de que
trata esta t-ei.

AÍ. 20, Esta Lei cntra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRLjFEITO MUNICIPAL. aos I I de agosto de 2021-

Registrc-se e publique-se.

-/----1-

.IOÀO IRA.IÁ ROSA DA SILVA
Secretário de Administração

Publicado no Mural da Preíoitura Muni.
clp.! no Periodo de....i.1..../ _.4-c-:./ .lf .i:.t..

de agosto de 2021-

Prcfeito Municipal
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