
LEI Nº 9336 DE 13 DE OUTUBRO DE 2017. 

 
 

Altera a Lei nº 8.790, de 30 de dezembro 

de 2010, que estabelece a segregação de 

massa de segurados do Regime Próprio 

de Previdência Social do Município de 

Belém - RPPS, e dá outras providências. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, Faço Saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 

estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Altera o parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Parágrafo único. A segregação de massa terá como data de corte o dia 31 de dezembro 

de 2017, mantidas as alíquotas de contribuição patronal do Município em 14% (quatorze 

por cento) tanto para o Fundo Financeiro quanto para o Fundo Previdenciário e de 11% 

(onze por cento) para os segurados." (NR) 

 

Art. 2º Altera o caput do art. 4º, da Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 4º O Plano Financeiro terá a finalidade de prover recursos para o pagamento dos 

benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Belém que tenham ingressado no serviço público do Município de Belém até 

31 de dezembro de 2017." (NR) 

 

Art. 3º Altera o caput do art. 6º, da Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 6º O Plano Previdenciário será constituído por todos os segurados que ingressarem 

no serviço público do Município de Belém a partir de 1º de janeiro 2018." (NR) 

 

Art. 4º Altera o art. 7º, da Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

"Art. 7º As contribuições dos ativos definidos no art. 6º desta Lei, serão integralmente 

destinadas para o pagamento dos benefícios dos segurados do Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de Belém - RPPS, que ingressarem no serviço público a 

partir de 1º de janeiro de 2018." (NR) 
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Art. 5º Acrescenta o art. 7º A à Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, com a seguinte 

redação: 

 

"Art. 7º A O patrimônio e as reservas financeiras do Plano Previdenciário de que trata o 

art. 7º da presente Lei permanecem a ele vinculados." (AC) 

 

Art. 6º Acrescenta o art. 17 à Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, com a seguinte 

redação: 

 

Art. 17 Os valores existentes das reservas financeiras em 31 de dezembro de 2017 do Fundo 

Previdenciário permanecerão vinculados a esse fundo, sendo vedada a sua movimentação, 

transferência e utilização para qualquer outro fim." (AC) 

 

Art. 7º Acrescenta o art. 18 à Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, com a seguinte 

redação: 

 

Art. 18 O Município de Belém está autorizado a capitalizar o Fundo Financeiro ou o Fundo 

Previdenciário com bens e ativos de qualquer natureza, nos termos do art. 249 da 

Constituição Federal, sendo-lhe permitido, inclusive, a integralização de quaisquer 

participações acionárias que detenha em sociedades de economia mista ou empresas 

públicas, bem como a integralização de bens públicos cuja exploração tenha potencial de 

gerar disponibilidades financeiras ao Regime Próprio de Previdência, para o pagamento 

dos benefícios previdenciários." (AC) 

 

Art. 8º Acrescenta o art. 19 e incisos, à Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, com as 

seguintes redações: 

 

"Art. 19 O valor anual da taxa de administração destinada à manutenção do IPMB será de 

2% (dois por cento) do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao regime, apurado no exercício financeiro anterior, observando-se que: 

 

I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital 

necessárias à organização e ao funcionamento do RPPS, inclusive para a conservação de 

seu patrimônio; 

 

II - as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros não poderão 

ser custeadas com os recursos da Taxa de Administração, devendo ser suportadas com os 

próprios rendimentos das aplicações; 

 

III - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos destinados à Taxa de 

Administração restringe-se aos destinados ao uso próprio do RPPS." (AC) 

 

Art. 9º Revogam-se os arts. 8º e 9º, da Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010. 
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Art. 10 O Poder Executivo fará republicar a Lei nº 8.790, de 30 de dezembro de 2010, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela presente Lei. 

 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 13 DE OUTUBRO DE 2017 

 

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR 

Prefeito Municipal de Belém 
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