
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA SALETE

Estado de São Paulo

 

mSaMndÂeaTooSulefe
Igluwalda a To s

m=avuçlo mzx '2mlCNPJ: 01.611.211l0001-23 E-mai|: gabinete@santasalete.sp.gov.br

 

DECRETO N° 048, DE 01 DE IULHO DE 2021.

”Dispõe sobre a regulamentação dos pagamentos dos benefícios
do Regime Próprio de Previdência Social do Instituto de
Prevídência Municipal de Santa Salete e dá outras províde^ncias".

IEDER PABIANO SANTIAGO SOUZA, Prefeito Municipal de Santa
Salete, Estado de São Pau10, no uso das atribuições que lhe conferídas
pela Lei Orgâníca Muníc1'pal;

Considerando o § 2° do artigo 9 da Emenda Constituciona1103 de 12 de
novembro de 2019, que limita o rol de benefícios dos regimes próprios
de previdência social às aposentadorias e à pensão por morte; e

Considerando 0 item 84 da Nota Técnica SEI n° 12212/2019/ME, de
22/11/ 2019, com a análise das regras constítucionais da reforma
previdenciáría aplicáveis aos RPPS, diz a aplicabilidade imediata.

DECRETAz

Art. 1° - O rol de benefícíos do Regime Próprio de Prevídência Socíal do Instituto de
Prevídência Municipal de Santa Salete, fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte,
não sendo custeados pelo Instituto de Previdência Murúcipal de Santa Salete, os
afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, o salário maternidade, o salárío
família e 0 auxíh'o--rec1usão, sendo estes custeados diretamente pelo ente federativo ao qual
o servidor se v1°ncula.

Art. 2° - Este decreto entrará em vígor na data de sua publicação, retroagmdo seus
efeitos a partir de 12 de novembro de 2019, revogadas as disposições em contrar'io.

Registrado em livro próprio e publicado no local de costume na mesma data.

Prefeitura Municipal de Santa Salete.
Santa Salete/SP, 01 de julho de 2021.
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Publicado e Registrada na data supra.
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