
                                

 LEI Nº 746/2009  
 

Define o IPAM - Instituto de Previdência Social dos  
Servidores Públicos do Município de Águas Mornas – 
como unidade gestora única dos benefícios 
previdenciários administrados, mantidos e pagos   
pelo Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Águas Mornas, 
incorpora os aposentados e pensionistas pagos pelo 
Tesouro Municipal na data desta Lei ao IPAM, autori za 
o custeio destes proventos pelo Município de Águas 
Mornas, e dá outras providencias.   

                    Pedro  Francisco  Garcia,   Prefeito  Municipal  de   Águas  
Mornas,  faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara aprovou e  
ele sanciona a seguinte Lei:  
  

Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Águas Mornas será administrado exclusivamente pelo Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Águas Mornas – 
IPAM, em caráter de unidade gestora única, de natureza autárquica, com 
personalidade jurídica de direito público interno, detentora de autonomia 
financeira e administrativa e criada nos termos da Lei municipal nº 579/2000.  

Art. 2º  Todas as aposentadorias e pensões concedidas a servidores públicos 
detentores de cargo de provimento efetivo serão administradas e pagas pelo 
IPAM, nos termos desta Lei.   

Art. 3º  Os servidores inativos que na data desta Lei percebem seus proventos 
de aposentadoria pagos diretamente pelo Tesouro Municipal devem ser 
integrados ao IPAM, que efetivará a manutenção e o  pagamento dos 
benefícios.  

§1º O Município de Águas Mornas repassará ao IPAM, além da contribuição 
previdenciária definida na Lei municipal nº 579/2000 com suas posteriores 
alterações, o valor total dos proventos de aposentadoria dos servidores inativos 
que, na data desta Lei, percebem seus proventos de aposentadoria pagos 
diretamente pelo Tesouro Municipal.  

§2º As pensões por morte decorrentes dos óbitos dos servidores inativos que, 
na data desta Lei, percebem seus proventos de aposentadoria pagos 
diretamente pelo Tesouro Municipal, também serão integralmente custeadas 
pelo Município de Águas Mornas.  

 

 



Art. 4º  Os pensionistas que na data desta Lei percebem seus proventos de 
pensão por morte pagos diretamente pelo Tesouro Municipal devem ser 
integrados ao IPAM, que efetivará a manutenção e o pagamento dos 
benefícios.  

Parágrafo único.  O Município de Águas Mornas repassará ao IPAM, além da 
contribuição previdenciária definida na Lei municipal nº 579/2000 com suas 
posteriores alterações, o valor total dos proventos de pensão por morte dos 
pensionistas que, na data desta Lei, percebem seus proventos pagos 
diretamente pelo Tesouro Municipal.  

Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário e especialmente os §§§ 1º, 2º 
e 3º do art. 5º da Lei nº 579/2000.  

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo que seus 
efeitos passam a vigorar a partir de 01/04/2009. 

  

Águas Mornas, 25 de maio de 2009.  

 

PEDRO FRANCISCO GARCIA 
PREFEITO MUNCIPAL 

 
Registrada e publicada a presente Lei aos treze dias do mês                 
de julho do ano de dois mil e nove. 
 
 

                             Toni Vidal Jochem 
                             Responsável 

 


