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Lei

n°

̲2̲063

de

18

de

julhO

de 1991

Disp5e sobr,: a OrganizagSo e Estru
tura BEs j.c.t do rns E.i tuto de !,rev!
d6ncia clos servidor:es do lautricipio
de Teresina - I pt\,lT e d5 Out.ras plcr

vid6ncias.

0 1Prefeito lⅥ unicipa:de Teresinaヮ
Faq;o

saber que a

CS,mara

scanciuno a segu j.nte Lei:

!{unicipal

d.e

Estado do Piaui:

Teresina aprovou

e

CAPiTULO I
DA ORGANIZAgAO E ESTRUTURA BAslcA DO IPMT

Art. 10 ‑ A administracao do IPMT teri a se9uinte

birsir::i:

I -

ORGAL.S CoLEGIADoS

1.
2.

tho de Adurinistragio
C(: rrse tho F iscaL

Cr.,rrse

11 - Oric^u:; DE DIRE9Ao supHRlor(
1. Presid6ncia
2. Diretoria T6cn ica

1. Departamento de previd6ncia Soc.l-a1
2.2. Departamento de Assist6ncia :i Safide
2.3. Departamento de Serviqo Social
3. Diretoria Adrninistrativa e Financeira
3.1. Departamento Adtninistrativo
2.

3.

2,

Departamento pinanceiro

estrutura
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CAPlTULO I

DA COMPETENCIA DOS 6RCAos
SEcAo ェ
DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

rE

,

Arl;. 2a - O Conselho de Admini.straqao, 5rgio colegiad,o,

se

compost.o dos seguintes membros:
-

r5;

I - Secretirio Municipal de Ad.ministraq6o, que o

presidi

II - Secret6rio Municipal de Saride;
rrr - um repre6entante dos funcionirios cra prefeitura l4unici
par, ur. rcpr*cscntant.e dos servidores cla cimara Municipal e um represen
tante dos servidores inativos, escolhidos em Assemb16ia Geral e especi
fica de c.rda categoria funcional, sob coord.enagEo de sindicato dos ser
vidores Municipais de Teresina;
purSgrafo 0nico - cada

nistragSo terS um supJ.ente.

uni:

dos membros do consetho de

Ar-t. 3a - O Conselho se reuniri ordinariamente, uma
por m6s e extraordinariamente, por convocagio do presidente, toda
que houver mat6ria de urg6nc.ia a apreciar.

Aa1mi

vez

vez

Primeiro - As reuni5es ordin6rias serio convoca
das com a antecedEncia minima de Og (oito) dias, encaminhando-se aos
seus membros, o resumo dos assuntos, objeto da reuniio, bem cbmo a data,
1oca1 e hor6rio de sua realizaqio.
Pa.r59ra f o

par5gra fo segundo

-

O presidente

ter6 o voto de desempate.

Parigrd fo Terceiro - Das reuni6es lavrar-se-Eo atas com o
resumo dos assuntos e de1ibera96es, sendo essas, tomadas por
maioria

absoluta dos membros -

Art. 4e - O Conselho teri uma Secretaria, como 5rgio de
apoio adminj.s trativo, cujas atribuic6es se16o definidas em ResoluqSo.

\n,,
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Parigrafo 0nico - O IPMT manter6 a Secretaria
mento, cedendo-Ihe pessoal e materiaL necessirios.
Art. 50 ‑

■:nPorta

na perda do mandato de Conse■

funciona

heiro:

is sec6es por 02 (duas) ve
I- A falta sem justificativa,
zes consecutivas ou 04 (quatro) interpoladas no periodo de 01(um) ano;
II - A falta de exacio no cumprimento do mandato.
Art. 6a -

O membro do Conselho de Administraqio que perder
forma do item II do artigo anterior, somente ap6s a preg

o mandato na
criqSo lega1 dos efeitos.da pena a gue for condenado, podera ser recon
duzido ao cargo.

Ar:t. 7a - Ao Conselho de AdministraeSo compete:
I - Aprovar o progrhma de trabalho do IPMT e a proposta or
ganrent6ria encaminhada pelo Presidente;
II - EnriLir parecer sobre .as operag6es a serem desenvolvi
das pelo IPMT ctue envolvam os seus beni, inclusive autorizar a aliena
qao dos Lrens ur(iveis inserviveis ou em desuso.
III -. Apreciar o plano de custeio da Previd6ncia Social Muni
cipal e sugcrir ajusLcs que julgar convenientes;
IV - Aprovar a proposta sobre o quadro de pessoal do IPMT;
V - Sugerir ao Presidente rnedidas que visem ao interesse
da adrnini-sLraqSo do

IPMT;

VI - Julgar ori recursos dos atos do Presidente do IPMT;
VII - Apreciar e aprovar o relat6rio anual do 6rgio gestor e
apresentar propostas para o seu aprimoramento;
VIII - Tomar conhecimento e deliberar sobre os processos de
credenciamento e coriv6nios celebrados pelo IPMT;
Ix - Deliberar quanto a aquisigSo de bens im6veis a serem
incorporados ao patrirn6nio de Autarquia, bem como i hipoteca ou cess6o
e alienaqSo desses bens.
X ― Deliborar sobre os dema■ s assuntos̲de sua competenc■ a.

●
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s!;EAo I I
DO CONSELIIO FISCAL

Art. 8a - O Conselho Fiscal ser6 constituido de 03 (tres)
membros efetivos e 03(tr6s) membros sr,iplentes, designados pelo Prefeito
t'lunicipal, com mandaLo de 02(dois) anos, podendo haver uma reconduqEo'
'

Art. 9a -

Compete ao Conselho

Fiscal:

I - Examinar os balanios, reJ-at5rios financeiros e presta
g5es <1e contas do IP[4T, exarando o respectivo parecer;
o
Ir - Articular-se com 6195o de Auditoria facilitando-Ihe
acesso aos d,ocurnentos relativos i aplicaqSo de recursos, reLat6rios fi
lanceiros, presl-arq6o de contas e demais pap6is que julgar necessirios'
StrCAO

III

DA PRESIDENCIA

Art. 10 - A PresidAncia, 6"rgio da Administraqio superior,
seri rcsponsivcl pcla clireq6o, controle e supcrvis60 do IPMT'
Par6grafo 0nico - A Presid6ncia ser6 exercida por um Presi

dente, nomeado, em ComissSo, pelo Prefeito Municipal, devendo sua esco
tha recair em pessoa de not6rios conhecimentos e homologado pela maio
ria absoluta da Cimara l{unicipal de Teresina, ap6s erguj-q6o priblica.

Parigrafo Segutrdo - O Presidente seri substituido,
seus itnpc-.d iment()s le!,ais, polo Diretor Adminis i:rativo e Financciro.
Art. 1L -

com

Compete ao Presidertte:

I - Dirigir, orientar, supervisionar

e controlar as

ac6os

de responsabi lidade do IPMT;
Promover a elaboraqao do Planejamento global do 6rgio,
e dos programas anuais, plurianuais e da proposta orqamentSria;

II -

III - Baixar atos relativos a administragSo financeira, 'con

t5bil, de pessoal e de servigos gerais do IPI\4T, iuntamente com o
t>= '
tor Administ rativo;
\//
A

>1)r{-)
i\\)
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Dire
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e social''
IV - Normatizar as ag6es previdenc i6rias ' de saide
ouvidos os Diretores das 5reas respectivas;
V-Prestarcontasdaadministragiogeral'loIPMT;
VI - RePresentar o Instituto em juizo ou fora dele' Podendo
instituir mandaL6rios ou delegar cornPet6ncia;
apliciveL;
vII - Autorizar pagamentos na forma da legislacSo
o
vrII - Submeter a apreciagSo do Conselho de ndministrac5o'
orqamentiria anual do IPMT;
Prog rama de trabalho e a ProPosta
Autar
IX - Cumpri t e fazer cumprir o Regulamento Geral da
quia e as normas que lhe s5o aPlic6veis;
designa
X . pecidir sobre nomeagio, exoneraqio, requisicSo,
os
pessoal' bem como aplicar
cio, Punicio disciplinar, movimentacSo de
com a 1egis1a95o em vigor;
demais atos adrninistrativos , em consonincia
sECnO

rv

DA DlRETORIA.TECNICA

Art- 12 - A diretoria T6cnica' 6rgio de direc6o superior'
e controle das ati
scri respotrsivel peJ-a direqio, orienl-aqio' execuqio
de previd6ncia, assi-s
vidardes t6cnicas do rpMT, compreendendo as 6reas
t6ncia i saicle e serviqo social'
por um
Par6grafo 0nico - A Diretoria T6cnica sere exercida
Municipal' devendo
Diretot- T6cnico, nomeado em Comissao' pelo Prefeito
sua escolha recaj-r em pessoa de not6rios conhecimentos'
SUBSCECAO
DO

I

DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Art. 13 ‑ AO DepartamentO de PreVidancia sOCia■

′ competet

ativida
assim contribui
des da irea de beneficios, reabilitagSo profissional' bem
96o dos segurados facultativos ;
II - Exarar pareceres conc1usivos nos processos de recursos
quando a decis6r> fugir i sua comPet6nciai

I - Coordenar, supervisionar e controlar todas as

●
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e seus encargos;
III - Coordenar outras atividades
a reabilitagSo profissional
IV - Planejar nreios <le executar
t Dire
j:"t:*ti::..:"*
ProPondo'
trabalho'
ao
clos seguraclos para retorrlo
a celebrac6o de convanios para
sociar,
serviqo
de
tor do Departamento
este f im.
SUBSE9AO

II

DO DEPARTA}IENTO DE ASSISTENCIA

A

SAODE

a

Safide:

Assist6ncia
Art' 14 - ComPete'ao Departamento de
e executar todas
I - Planejar' coordenar' supervisionarda saride dos benefi
e recuperacao

as atividades de proterao, ,r.r"1196o
odontol6gica;
ci6rios do rPMT, inclusive a asssist6ncia
de conv6nio e
II - Propor ao Presidente a celebraqio
juridicas Para atendimento dos
com pessoas fisicas e
denciamento

ficiirios
nentos

i

iados

.

odonto169ico;
tratamento clinico, cirrirgico e
conv6nios e
III - Fiscalizar a manutenqio dos

no

::

v - Propor ao Presidente o

Pagamento das

beng

credenc i a

bs
IV-Analisareconferirosprocessosrelativos
dos 6196os conveniados e
odonto169icas
e
m6dicas
hospitalares,
c

cr9

contas
creden

contas indicadas

rro itrciso anLerior;
a divulgaqEo dos ser
vr - Promover junto aos benefici6rios'
IPMT,
viqos de sa0de que forem prestados Pelo
dos sepvigos de Saide,
vrr - ProPor ao Presidente a ampliagio
do IPMT;
possibilidades t6cnicas e financeiras
alividades que visem a
VIII - Exercer o controle de outras
Ihor ia dos serviqos de sari'f,e '
SUBSECAO III

quando houver

me

SOCIAL
DO DEPARTAMENTO DE SERVI9O
Art。 15 ‑ Ao DepartamentO d, SerViC°

SoCial′

Compete:

︱︱︱︱︱﹁

condi
I - ProPorcionar aos beneficiSrios a melhoria de suas
e ProPostas que visen a concess6o de
estu<los
de
atrav6s
vida,
de
96es
u ua"ttB
empr6stimos para a satide, habilitag6o

,
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II-Cuidardaorientagioaosbenefici5riosquantoaosseus
do IPMT;
direitos e deveres para coln a Previdancia Socia1
visando ao
III - Promover, periodicamente' pesquisa social'
de vida dos benefici5rios;
conhecimento do meio social e das condig5es
em consbnFn
Iv - El'aborar planos de desenvolvimento social'
cia com as condic6es financeiras do IPMT'
encaminha
V - Estudar e orientar os casos de benefici6rios
dos pelo serviqo de sarlde e serviqo odontol5gico;
profissional em
vI - Desenvolver as atividades cle reabilitaq6o
e de assist6ncia a
conjunto com o DePal rtamento de Previd6ncia Social
sarfde.

.

sEgAo v

DA DIRETORIA ADMINISTR'ATIVA E FINANCEIF"A

Art.16-ADiretoriaAdministrativa'6196odediregaosuPg
execucSo e controle
rior, seri responsivel pela direqio' o:ientagio'
orgament6ria, financeira,
nas 5reas de pessoal, material, patrim6nio,
transPortes e servigos gerais '
exercida
Parigrafo 0nico - A Diretoria Administrativa ser6
pelo Prefeito Munj'
por um Diretor Administrativo' nomeado em Comissao'
experi6ncia a&n!
cipal, devendo sua escolha recair em Pessoa de not5ria
nistrativa.
SUBSEgAO I
DO DEPARTA},IENTO

ADMINISTRATIVO

.

Art. 17 - gomPete ao DePartamento Administrativo:
I ida
I - Coordenar as ativida'Ies de pessoal' financas' contabi
de, orqamento, patrim6nio e servigos gerais;
II - Exercer, atrav6s dos diversos setores que the forem subor
dinados, as suas ativiilades como um todoi
IrI - ProPor a concessSo de acliantamento bisico' em consoninc ia
com a Legislacao vigente t
IV - Assessorar o Presidente em todos os ass untos ligados i sua
5rea.

ll
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suBSECAO

■エ

DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Art. 18 ‑ Ao DepartamentO Financeiro compete:
I

―

COOrdenarf exeCutar e SuperV■

gistrO e controle Orcamentari。
・

II

―

′contibi■

S■ Onar oS ServicOS de

r呈

e financeirO:

conforme disP6e

COntro■ ar a reCe■ ta e despesa dO IPMT′

a legislaqEo vigente;
<1o IPMT a ser submeti
III - Elaborar a proposta orcamentSria
de Administrac6o;
cla i aprovaqio do Conselho
os processos de deg
fiscalizar
e
avaliar
IV - AcomPanhar'
regularidacle da documentac6o;
pesas, opinanclo sobre a exatidao e
trimestrais e o balan
mensais'
balancetes
os
PreParar
v contas da aplicaqio de recursosi
de
prestac5es
as
como
bem
qo anual,
os assuntos de sua
VI - Assessorar o Presidente em todos
i

cotnpe t-6ncia i

normas orqament5rias
vII - zelar pelo fiel cumPrlmento das
financei'ras e contibeis '
c1o quaclro <]e pessoal
ArL' 19 - Os ancxos I e II que tratam
IPMT integram a presente Lei'
do
conissSo
em
provirnento
de
e dc cargos
Instituto serS pre
Art' 20 - O quadro rfe funcionSrios do
de funcion6rios municipais
enchido pre ferenc ialnent e pelo remanejamento
que integram o quadro da Prefeitura'
Lei

Art. 21 ‑ ReVOgadas as diSpoSic6es em cOnt
entrara em vigor na data de sua publicaqSo'

鮎 .高 ぶ
Prefe■ tO de Teres

e numerada aos dezoito dias do m6s
e um'
ju■ ho d0 ano de mi1 novecentos e noventa
Esta Lei fOi sancionada

de

PEREIRA FILHO
Secre

'o-Cne

f

e de Gabiente

