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Lei Municipal nº _______/2021 de ____ de ______________ de 2021. 

 

“Institui o PROGRAMA DE APOSENTADORIA 

INCENTIVADA – PAI, destinado aos integrantes 

do Quadro de Servidores Efetivos do Município de 

Monte Alegre - PI e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, Estado do Piauí, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° – É instituído, na Prefeitura Municipal de Monte Alegre, o Programa de 

Aposentadoria Incentivada – PAI. 

§ 1° - Ao PAI podem aderir os servidores efetivos do Município de Monte Alegre que, 

na data da publicação desta lei, preencham os requisitos para requerer a aposentadoria 

voluntária. 

§ 2° - É vedada a adesão ao PAI, do servidor que estiver respondendo: 

I – a processo disciplinar; 

II – a processo judicial pela imputação de ato ou fato criminoso, ímprobo ou outro que 

implique a perda do cargo ou a restituição de valores ao erário. 

§ 3° - A adesão ao PAI implica: 

I – a permanência no exercício das funções do cargo até a data de publicação do ato da 

aposentadoria; 

II – a irreversibilidade da aposentadoria concedida nos termos desta Lei; 

 

Art. 2° – O incentivo de adesão ao PAI corresponde à indenização, no limite de 30% 

(trinta por cento) do vencimento integral, auferido no mês da apresentação do 

requerimento, valor este que será devido até a data em que o servidor aderente atingir o 

limite de idade para obter a aposentadoria compulsória. 

Parágrafo Primeiro – A indenização de que trata este artigo: 

a) é atribuída exclusivamente ao servidor que formalizar a adesão ao PAI em noventa 

dias da publicação do regulamento desta lei, mediante Decreto do Chefe do Executivo; 

b) é paga em parcelas mensais, no valor tratado no caput deste artigo, preferencialmente 

na data do recebimento dos proventos de aposentadoria, ou na data do pagamento dos 

vencimentos dos servidores; 

c) não se incorpora, para nenhum efeito, aos proventos de aposentadoria, nem compõe 

margem de cálculo consignável. 

Parágrafo Segundo – terá direito a indenização apenas os servidores que possuem 

vencimentos acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

Art. 3° – A indenização instituída nesta lei não interfere no cálculo dos proventos de 

aposentadoria a que tiver direito o aderente na forma da legislação. 

 

Art. 4° – Os pedidos de adesão ao PAI são classificados pelo recebimento cronológico, 

segundo listagem formada a partir de análise do órgão gerenciador. 
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Art. 5° – O servidor público que aderir ao PAI e tiver direito a licença prêmio e férias 

não usufruídas serão convertidos em pecúnia e pagos nos meses subsequentes ao ato da 

aposentadoria. 

 

Art. 6° – Fica autorizado o chefe do executivo municipal a suplementar os recursos 

orçamentário-financeiros destinados ao custeio do PAI. 

 

Art. 7° – Incumbe a Secretaria de Administração e Planejamento: 

I – receber os pedidos de aposentadoria de que trata esta Lei, instruí-los em 

procedimento sumário e promover-lhes a análise técnico jurídica; 

II – baixar e publicar os atos constitutivos da decisão proferida no processo; 

 

Art. 8° – As despesas inerentes à indenização pela adesão ao PAI correm à conta das 

dotações orçamentárias próprias do erário público municipal. 

 

Art. 9° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre do Piauí - PI, em 20 de abril de 2021. 

 

 

 

 

DIJALMA GOMES MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

 Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

 Na intenção de fazer valer o fim social da administração pública, cujo 

princípio é instituído pela legislação Federal, Estadual e Municipal, recorremos a 

Vossas Excelências para discussão e aprovação do Projeto de Lei que dispões sobre a 

criação do PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA – PAI, destinado 

aos integrantes do Quadro de Servidores Efetivos do Município de Monte Alegre - PI. 

  

O município de Monte Alegre do Piauí possui diversos servidores com idade de 

se aposentar, principalmente no setor da educação, esses servidores têm o intuito de se 

aposentar, mas devido a diversas reformas que a previdência social sofreu, eles teriam 

uma redução em seus rendimentos, o que os leva a não solicitar a aposentadoria. 

 

A ideia do programa de incentivo é deixar o rendimento desses servidores 

próximo da aposentadoria máxima concedida pelo INSS, para que possam solicitar suas 

aposentadorias, pois esses servidores laboraram durante anos para a Administração 

Municipal, e essa administração tem gratidão pelos serviços prestados pelos mesmos. 

 

Assim, enviamos a Vossas Excelências, o Projeto de Lei em comento, pedindo 

sua apreciação, votação e aprovação para, com isso, cumprirmos o compromisso de bem 

destinar a coisa pública. 

   

Conto com a compreensão de Vossas Excelências. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

DIJALMA GOMES MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 


