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LEI MUNICIPAL N9 66612022

De 06 de maio de 2022

"lnstitui o Plano Municipal de lncentivo a Aposentadoria, destinado

aos integrantes do Quadro de Servidores EfetÍvos da Prefeitura

Municipal de São Francisco do Conde- BA, e adota outras

providências".

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE SÃO TNNNCISCO DO CONDE, EStAdO dA

Bahia, no uso de suas atribuições legais que Ihe são conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislaçÕes pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

m lnstituir o Plano Municipal de Incentivo a Aposentadoria - PMIA, ao

servidor efetivo que na vigência desta Lei:

I - atenda aos requisitos necessários previstos na Lei Municipal

Complementar de no 08/2019, Cap.S no que se refere aposentadoria voluntária por

tempo de contribuição, por idade, integral ou proporcional;

ll - não acumule um ou mais períodos de férias regulamentares vencidos, na

data da abertura do processo administrativo junto ao Departamento de Protocolo da

Secretaria de Administração, para requerimento do benefício de que trata esta Lei;

lll - não esteja afastado do exercício de suas atividades funcionais por

atestados ou licenças médicas;

lV - não tenha sido condenado em processo administrativo disciplinar ou ação

judicial, em razão do exercício do cargo, que tenha gerado obrigação de restituir valores

ao erário.

Parágrafo único. Somente poderão ingressar no Plano Municipal de lncentivo a

Aposentadoria - PMIA os servidores que não tenham solicitado a aposentadoria ao

Instituto de Previdência Social do Município de São Francisco do Conde - lPM, antes do

início da vigência deste plano, a ser definida por Decreto.
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I -no pagamento de verba indenizatória equivalente a 03 (três) vezes a

remuneração do cargo efetivo;

ll- na conversão das licenças prêmio, não usufruídas, êffi pecúnia

indenizatória, adquiridas até a data da publicação desta Lei, inclusive as licenças já

programadas e não gozadas.

§ 1" - O incentivo pecuniário tem natureza unitária, eventual e indenizatória,

não se incorporando, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria, não

integra base de cálculo de margem consignável, não gera qualquer direito adquirido ou

benefício previdenciário, nem integra base de cálculo de descontos, salvo as retenções

de pensão alimentícia, desde que expressamente prevista em ordem judicial.

§ 2' - O servidor que aderir ao PMIA poderá ter a indenização das suas

licenças prêmio da seguinte forma:

a) Cada período de licença prêmio o servidor fará jus ao equivalente a um

mês de remuneração;

b) O servidor que estiver em gozo da licença prêmio, ainda que fracionada, e
quiser aderir ao PMIA, fará jus ao pagamento proporcional ao tempo que restar;

M Deverá ser realizado por meio de processo administrativo próprio, o

requerimento de adesão ao Plano Municipal de Aposentadoria lncentivada - PMIA, em

prazo a ser definido por Decreto Municipal.

§ í'- O pagamento dos incentivos de que trata esta Lei será efetuado em 03

(três) parcelas mensais, sendo a primeira realizada com o pagamento das verbas

rescisórias do servidor e as demais parcelas do incentivo nos meses subsequentes.

§ 2o - O servidor deverá aderir formal e expressamente ao plano, nos termos

do decreto regulamentador.

§ 3' - O pagamento do incentivo está condicionado ao deferimento da
aposentadoria do servidor, devidamente publicado em Diário Oficial pelo IPM;

M Poderá requerer o benefício sem prejuízo, o servidor que se encontrar em

gozo de férias regulamentares, desde que preenchidos os requisitos do art.1o desta Lei.

M Esta Lei não se aplica à aposentadoria por invalidez ou compulsória.

M Para efeitos desta Lei compreende-se como remuneração o somatório do
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vencimento do cargo efetivo e vantagens pessoais permanentes
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I Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito

adicional especial no valor de R$ 1 .091 .998,43 (hum milhão, noventa e um mil,

novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três cêntavos), ao Orçamento Fiscal e da

Seguridade Social em vigor, para atender à seguinte programação:

E os recursos disponíveis para atender a abertura do Crédito Adicional

Especial, autorizado no aÍigo 70 desta Lei, sáo os provenientes de anulação total ou

parcial de dotaçôes orçamentárias na forma estabelecida no art. 43, § 1o, lnciso lll da Lei

4.320164, e com respaldo e fundamento no Art. 1ô7, lnciso Vl da Constituição Federal,

conforme detalhamento a seguir evidenciado:

K

PROGRAMAçÃO ORçAMENTÁRIA

ADrçÃO

FONTE VALOR R$ÓRGÃo UNIDADE
FUNCIONAL /

PROGRAMA

SEGUNDO

A

NATUREZA

28.846.0099.0009

Gestão do

Municipal

Aposentadoria

lncentivada - PMAI

Plano

de
3.1.90

Aplicação DirBta

15000000

RêcuÍsos nào

Vinculados

de lmpostos

R$ 1.091.998,43

R$ í.091.998,43

0601

SECRETARIA DE

ADMTNTSTRAÇÃo -

SEAD

TOTAL DA AçÃO

ANULACÃo

FONTE VALOR R$UNIDADE
SEGUNDO A

NATUREZA
ÓRGÃo

15000000

Recursos

náo

Vinculados

de

lmpostos

R$ 1.091.998,43

R$ 1.091.998,43TOTAL DA AÇÁO

E Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o crédito adicional especial

de que trata esta lei, nos limites e com os recursos abaixo indicados:
(l111
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End. Rua Raimundo RitÉiro- Cenko, Sáo Frâncisco do Conde-BA
CEP: 43.90G000 / Têl.r (71) 3651-4801 M6t
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06 - SECRETARIA

OE

ADMINISTRAÇÁO -

SEAD

TOTAL OO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL RS í.09í.998,/t:}

FUNCIONAL /

PROGRAMA

R$ 't.09í.998,43
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l- decorrentes do superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo

com o estabelecido no art.43, §'lo, lnciso I e §2o da Lei 4.320164;

ll - decorrentes do excesso de arrecadaçâo até o limite do mesmo, conforme

estabelecido no art.43, §1o, lnciso ll e §3o e §4o da Lei 4.320164;

lll - decorrentes de anulaçáo parcial ou total de dotaçôes fixadas no
orçamênto vigente, até o limite de 100% (cem por cento), conforme o estabelecido no
art.43, lnciso lll da Lei 4.320164, e com base no Art.'167, lnciso Vl, da Constituiçâo
Federal.

f Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusâo e/ou alteraçÕes de grupo

de despesa, modalidade de aplicação e fontês de recursos que nâo estejam previstos

nas açÕes especificadas no artigo 70 desta Lei.

E Ficam alteradas e atualizadas as Metas e Prioridades da Administração

Municipal para exercício de 2022, em deconência do crédito adicional especial

autorizado nesta Lei.

I O poder executivo regulamentará a represente Lei, no que couber.

I Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sâo Francisco do Conde-BA, 06 de maio de 2022.

Antônio almon

na
Secretári de Governo

Pita
Secre min istração

Jêroli renhas
Secretário n
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