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LEI N° 331412021

Institui a Regime de Previdencia Complementar no
ambito do Municfpio de Tapes/RS; fixa o limite maximo
para a ccincessao de aposentadorias e pen56es pelo

regime de previdencia de que trata o art. 40 da
Constitui¢ao Federal; autoriza a adesao a plano de
beneffcios de previdencia complementar; acrescenta §
13

ao art.

Zl

da Lei Municipal

n°

3109, de

22 de

dezembro de 2017; e da outras providencias.

0 Prefeito Municipal de Tapes/RS, no uso de suas atribui¢6es legais e de conformidade com a

legisla¢ao vigente, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e que eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei :
CApiTULO I
D0 REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Art`
1°. Fica institu{do, no ambito do Municl'pio de Tapes, o Regime de Previdencia
Complementar -RPC, a que se referem os § 14,15 e 16 do artigo 40 da Constitui¢ao Federal.

Paragrafo dnico. 0 valor dos benefi'cios de aposentadoria e pensao devido pelo Regime Pr6prio
de Previdencia Social - RPPS aos servidores pdblicos titulares de cargos efetivos que ingressarem no
servico pdblico a partir da data de ini'cio da vigencia do RPC de que trata esta Lei, nao podera superar o
limite maximo dos beneffcios pagos pelo Regime Geral de Previdencia Social - RGPS.
Art. 20 0 Munici'pio de Tapes 6 o patrocinador do plano de beneficios do Regime de Previdfncia
Complementar de que trata esta Lei, sendo representado pelo Prefeito Municipal que podera delegar
esta competencia.

Parigrafo dnico. A representa€ao de que trata o caput deste artigo compreende poderes para a
celebra¢ao de convenio de adesao ou de contratos e suas altera€6es e para manife5taEao acerca da
aprova¢ao ou da alterafao de plano de benefi'cios de que trata esta Lei e demais atos correlatos.
Art. 3°. 0 Regime de Previd€ncia Complementar de que trata esta Lei tera vig6ncia e sera
apLicado aos servidores pdblicos titulares de cargos efetivos inclui'das suas autarquias e fundaf6es, que
ingressarem no servi€o pbblico a partir da data de publicacao da autorizacao, pelo 6rgao fiscalizador de
que trata a Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de ZOO1, do convenio de adesao do patrocinador
ao plano de
benefi'cios
previdencian.o administrado pela entidade fechada de previdencia

complementar.
Art. 40. A partir do inicio de vigencia do Regime de Previd€ncia Complementar de que trata
esta Lei, independentemente da inscrifao do servidor como participante no p`ano de beneficios
oferecido, aplicar-se-a o limite maxima dos benef{cios pagos pelo RGPS, de que trata o art. 40 da
ConstituiEao Federal, as aposentadorias e pens6es a serem concedidas pelo RPPS aos segurados
definidos no paragrafo dnico do art.10.
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Art. 5°. Os servidores que tenham ingressado no servico pdbLico ate a data anterior ao inicio da
vigencia do Regime de Previd6ncia CompLementar, poderao, mediante pfevia e expressa opcao, aderir
ao RPC, na forma a ser regulada par Lei especi'fica.

§ 10 Aos servidores de cargo efetivo referidos no caput, que tenham optado por aderir ao
Regime de que trata esta Lei, passari a ser observado, a eles, o Limite maximo estabelecido para os
benefi'cios do Regime Geral de Previdancia Social quando da concessao de aposentadorias e pens6es
pelo RPPS.

§ 2° 0 exerci'cio da op¢ao a que se refere o caput deste artigo 6 irrevogaveL e irretratavel,
devendo observar o disposto no art. 4a desta Lei.
CApiTULO 11

DO PLANO DE BENEFicIOS

Se¢ao I

Das Linhas Gerais do Plano de Benefi'cios
Art. 60. 0 plano de benefi'cios previ.denciirio estara descrito em regulamento, observadas as
disposi¢6es
dos
normativos
decorrentes
desses
diplomas
legais,
e
devera
ser
oferecido,
obrigatoriamente, a todos os servidores efetivos do Munici`pio de que trata o art. 3° desta Lei.

Art. 7°. 0 Munici'pio somente podera ser patrocinador de plano de benefi'cios estruturado na
moda`idade
de
contribui€ao
definida,
cujos
beneffcios
programados
tenham
seu
valor

permanentemente ajustado a reserva constitui'da em favor do participante, inclusive na fase de
percepfao de benefi'cios, considerando a resultado li'quido de sua aplica¢ao, os valores aportados,
resgatados e/ou portados e os benefi'cios pagos.
§ 1° 0 pLano de que trata o caput deste arti.go devera prever beneficios nao programados que:
I - assegurem pelo menos,

os benefi'cios decorrentes dos eventos 1.nvalidez e morte do

participante; e
11 -sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante.

§ 2° Na ge5tao dos benefi'cios de que trata o § 1° deste artigo, o plano de benefici.os

prev].denciarios podera prever a contrataFao de cobertura de risccj adi.cional junto a sociedade
5eguradora, desde que tenha custeio especi'fico.

§3° 0 plano de que trata a caput deste artigo podera prever cobertura de sobrevivencia do
assistido, desde que contratada junto a sociedade seguradora.
Secao 11

Do Patrocinador
Art. 80. 0 Munici'pio 6 o responsavel pelo aporte de contribui¢6es e peLas transferencias das
contribui¢6es descontadas dos seus servidores aci plano de benefi'cios previdenciario, observado o
dispostct nesta Lei., no convenio de adesao e no regulamento.

§ 10 As contrlbuic6es devidas pelo patrocinador deverao ser pagas, de forma centralizada,

pelos poderes, inclui'das suas autarquias e fundaE6es, e em hip6tese alguma poderao ser superiores as
contribuic6es normais dos participantes.
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§ 20 0 Munici'pio sera considerado inadimplente em caso de descumprimento, por quai.squer dos
poderes, inclui'das suas autarquias e funda€6es, de qualquer obrigafao prevista no convenio de adesao e
no regulamento do plano de beneficios.

Art. 90. Deverao estar preyistas, expressamente, nos instrumentos cabi'veis ao plano de
benefi'cios administrado pela entidade de previdencia complementar, clausulas que estabe`ecam no
minimo:

I - a nao existencia de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em relacao a
outros patrocinadores; instituidores, averbadores; planos de beneffcios e entidade de previd6ncia
compLementar;
11 -os prazos de cumprimento das obriga€6es pelo patrocinador e das san[6es previ.stas para os
casos de atraso no envio de informa€6es cadastrais de participantes e assisti.dos, de pagamento ou do
repa5se das contribuic6es;

Ill - que o valor correspondente a atualiza¢ao monetaria e aos juros suportados pelo

patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de contribui€6es sera revertido a conta individual
do participante a que se referir a contribuicao em atraso;
lv - eventual valor de aporte financeiro, a ti'tulc) de adiantamento de contribuic6es, a ser
realizado pelo Ente Federativo;

V - as diretrizes com rela¢ao as condi€6es de retirada de patroci'ni.o ou rescisao contratual e
transferencia de gerenciamento da administra¢ao do plano de benefi'cios previdenciarios.
Secao Ill

Dos Participantes
Art. 10. Podem se inscrever como participantes do Plano de Benefi'cios todos os servi.dores
efetivos do Municf pio.
Art. 11. Podera permanecer inscrito no respectivo plano de beneffcios o participante clue:

I - esteja cedido a outro 6r8ao ou entidade da administra€ao ptiblica direta ou indireta da
Distrito Federal e Munici'pios, inclusive suds empresas pdblicas e sociedades de

Uniao, Estados,
economi-a mista;

11 -esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento
de remunera¢ao, inclusive para o exerci'cio de mandato eletivo em qualquer dos entes da federacao;
Ill -optar pelo benefi'cio proporcional diferido ou autopatroci'nio, na forma do regulamento do

plano de benefi'cios`

§ 1° 0 regulamento do p`ano de benefi'cios disciplinara as regras para a manuten¢ao do custeio
do plano de benefi'cios, observada a legislacao aplicavel.
§ 20 Havendo cessao com Gnus para o cessionario subsiste a responsabili.dade do patrocinador
em recolher junto ao cessionario e repassar a contri.bui¢ao ao plano de benefi`cios, nos mesmos ni'veis e
condif6es que seriam devidos pelo patrocinador, na forma definida no regulamento do respectivo
plano.

§ 30 Havendo cessao com anus para o cedente, o patrocinador arcara com a sua contribui€ao ao
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§ 40 0 patrocinador arcara com a sua contribui¢ao, somente, quando o afastamento ou a
licenfa do cargo efetivo se der sem prejui'zo do recebimento da remunera¢ao.
Art. 12. Os servidores referidos no art. 3° desta Lei, com remuneracao superior ao limite
maximo estabelecido para os benefi'cios do Regime Geral de Previdencia Social, poderao aderir ao plano
de benefl'cios de previdencia complementar a qualquer tempo, a contar da posse no cargo efetivo.

Paragrafo Unico. Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, ci
canceLamento de sua inscricao, nos termos do regulamento do plano de benefi'cios.

Se¢ao lv
Das Contribui€6es
Art.13. As contribuic6es do patrocinadcir e do participante incidirao sobre a base de c5lculo
das contribuic6es ao RPPS estabelecidas no caput do art. 21 da Lei Municipal n° 3109, de 22 de
dezembro de 2017, que exceder o limite maximo dos benefi'cios pagos pelo Regime Geral de
Previdencia Social, observado o disposto no inciso Xl do art. 37 da Constituicao Federal.

§1° A ali'quota da contribuicao do participante sera por ele definida, observado o disposto no
regulamento do plano de benefi'cios ou no contrato.

§2° Os participantes poderao realizar contribuic6es facultativas, de carater voluntario, sem
contrapartida do Patrocinador, na forma do regulamento do plano de benefi'cio5.
Art.
14.
0
patrocinador somente se
responsabilizara
por
realizar contribui.c6es em
contrapartida as contribuif6es normais dos participantes que atendam, concomitantemente, a5
seguintes condi€6es:
I. sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art.1° ou art. 5° desta Lei; e

11 - recebam subsi'dios ou remuneracao que exceda o limite miximo a que se refere o art. 4°
desta Lei, observado o disposto no inciso Xl do art. 37 da Constitui¢ao Federal.

§ 1° A contribui¢ao do patrocinador sera paritaria a do participante sabre a parcela que
exceder o limite miximo a que se refere o paragrafo dnico do artigo 1° desta lei e no disposto no
regulamento do plano de benefi'cios e nao podera exceder ao percentual de 8yo (oito por cento).

§ 2° Os participantes que nao se enquadrem nas condi¢6es previstas no caput deste artigo nao
terao direito a contrapartida do Patrocinador.

§ 30 Sem prejui'zo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador devera realizar o repasse
das contribuic6es descontadas diretamente da remuneracao ou subsi'dio dos participantes a ele
vinculados, inclusive daqueles que, embora nao enquadrados no inciso 11 deste artigo, estejam inscritos
no plano de benefi'cios.
§4° Sem prejui'zo as demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei e na LegisLa[ao
aplicavel, as contribuic6es recolhidas com atraso estarao sujeitas a atualiza¢ao monetaria e
consectarios de mora estabelecidos no Convenio, regulamento e plano de custeio do respectivo p`ano
de benefi'cios, ficando o Patrocinador de5de ja autorizado a adotar as providencias necessarias para o
regular adimp`emento de suas obriga¢6es junto ao plano de benefi'cios.

Art. 15. A entidade de previd€ncia complementar administradora do plano de benefi'cios
manteri controle individual das reservas constitui'das em name do participante e registro das
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Se¢ao V

Do Processo de Sele€ao da Entidade
Art, 16. A escolha da entidade de previdencia responsavel pela administra¢ao do Plano de
Beneticios sera precedida de processo seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e
transpar6ncia e que contemple requisitos de qualifica¢ao t6cnica e economicidade indispensaveis a

garantia da boa gestao dos planos de benefi'cios.
Paragrafo Unico. A re[acao juri.di.ca com a entidade sera formalizada por convenio de adesao,
com vigencia por prazo indeterminado.
CAPI'TULO Ill

DISPosl¢OES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art.17. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, no ato da adesao, aporte inicial para
atender as despesas decorrentes da adesao ou a titulo de adiantamento de contribuic5es, cujas regras
de ccimpensa¢ao deverao estar expressas nct convenio ou contrato de adesao.
Art.18. Acrescenta o § 13 no artigo 21 Lei Municipal n° 3019, de 22 de dezembro de 2017, com

a seguinte redacao:
„Art. 21. . .

§ 13 Pal a c)s fins desta lei , ci contribui¢do previdencidria dos servidores que tenham in3res5ado
no servi¢o pilblico aF>6s a vigencia do plano de previdencia complementar e aos que optarem por aderir
ao plano de previd€ncia complementar, ficard limitada ao valor do teto do Regime Geral de
Previdencia Social. "
Art.19. Dotacao orcamentaria conforme Lei Orcamentaria Anual-LOA.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tapes/RS, em 19 de Outubro de 2021.
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