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tEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N9 OL2/202I

De '10 de Novembro de 2021

"Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal no 082019,

acerca da taxa administrativa do lnstituto de Previdência Municipal - lPM,

com base na Portaría SEPRT/ME no 19.451/2020, e dá outras

providências".

O PREFEITO DO MUNIC|PIO DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE, EStAdO dA

Bahia, no uso de suas atribuiçôes legais que lhe sáo conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislaçôes pertinentes, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

I Fica alterada a Taxa de Administração do lpM, em atendimento ao

disposto no art. 15, caput, inciso ll, da Portaria MPS n.o40212008, na redação dada pela

Portaria SEPRT/ME no 19.45'l l2O2O.

§ 3o. A taxa de administração mencionada no parágrafo enterior

será de 3,00% (rês por cento) do valor total da remuneração de

contribuiçâo dos servidores ativos vinculados ao lPM, com base no

exercício financeiro anterior, observando que:

| - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas

correntes e de capital necessário à organizaçáo e ao funcionamento

do órgão gestor do RPPS;
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I O § 30 do artigo 20 da Lei Complementar Municipal n.o 08/20i9 passa a

vigorar com a seguinte redaçâo:

"AÍ1.20

End. Rua Raiírundo Ribeim - Ceílto, Sào FraÍÉircô do
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I A aplicação da nova taxa de administração se daÉ a partir de 10 de

janeiro de 2022, conÍorme dispÕe o art. 40 da Portaria SEPRT/ME n.o 19.45112020.

I Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçôes em contrário.

Sâo Francisco do Conde-BA, 10 de novembro de 202'1.

ANTÔNIO CAR CE CALMON
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ll - na verificação do limite definido no câput deste parágrafo não

serão computadas as despesas deconentes das aplicações de

recursos em ativos financeiros.
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