
 

PROJETO DE LEI N.º   024/2019 DE 18 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

Altera a redação do Artigo 12, Artigo 13 e Artigo 17 da Lei 2.456 

de 27 de Setembro de 2017 e dá outras providências. 

 

Art. 1º. Fica alterada a redação do Artigo 12, do Artigo 13, e Artigo 17 da Lei 

Municipal 2.456 de 27 de Setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 12. A contribuição normal a cargo do Município, destinada ao Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município, é de 18% 

incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I a V, desta Lei. 

Art. 13. A contribuição para a recuperação do passivo atuarial e financeiro a 

cargo do Município, destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Efetivos do Município, é de 16,51% incidente sobre a base de cálculo prevista no 

art. 17, I a V, desta Lei. 

Art. 17. Considera-se base de cálculo para a incidência das contribuições a 

cargo do Município, previstas nos arts. 12 e 13: 

I - o total da remuneração de contribuição dos servidores ativos; 

II - a parcela dos proventos que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social, no caso dos servidores inativos; 

III - a parcela das pensões que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social, no caso dos pensionistas; 

IV - a gratificação natalina paga aos servidores ativos; 

V - a parcela da gratificação natalina, paga aos servidores inativos e aos pensionistas, que 

superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social. 

§ 1º No caso dos incisos II, III e V considera-se base de cálculo apenas a parcela dos 

proventos de aposentadoria, das pensões e da gratificação natalina que superar o dobro do 

limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

quando o servidor inativo ou o pensionista for portador de doença incapacitante devidamente 

confirmada em inspeção médica oficial. 

§ 2º A gratificação natalina ou sua parcela será considerada separadamente dos demais 

valores componentes da base de cálculo para incidência das contribuições.” 

Art. 2. Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicação.  

 



 

 

Justificativa:  

Senhores Vereadores. 

 

 Estamos apresentando o projeto de Lei número 024/2019 para que seja analisado, 

discutido, e se concordarem, que seja aprovado. Trata-se de um projeto de Lei que 

estabelece mudanças na Lei do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), quanto 

as alíquotas e base de cálculo, as alíquotas da parte patronal passa de 12,42% para 

18,00% e para recuperação do passivo, diminui um pouco de 16,68% para 16,51%, 

também estamos propondo uma mudança na base de cálculo, tanto para a parte 

patronal como a recuperação do passivo, a incidência se dará sobre a folha dos ativo 

e na parte dos inativo e pensionistas somente a parte que superar o teto do INSS 

(atualmente a incidência é sobre toda a folha dos inativos  e pensionistas). Com estas 

mudanças estamos prevendo uma economia para a Município em torno de R$ 

25.000,00 por mês. Esta economia não vai comprometer e nem tornar inviável o 

Fundo de Previdência do Município, isto só esta sendo possível graças aos 

rendimentos do patrimônio líquido, que nos últimos anos vem dando um bom 

resultado. Tudo isso que estamos propondo esta de acordo com estudos atuariais e em 

conformidade com as legislações pertinentes.    

                                                                                           

       Atenciosamente, 

 

 

 

 

       Lourenço Domingos Moro   

                                                             Prefeito em exercício  
 

 




