
PROJETO DE LEI N.º63 DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 
 

 

Altera a redação do § 7º do Art. 1º da Lei Municipal nº 

1.868/08 e dá outras providências. 
 

 

                  Art. 1º - Fica alterada a redação do § 7º do Art. 1º da Lei Municipal nº 1.868/08, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 7º – Adicionalmente à contribuição de que trata o inc. III deste artigo, todos os 

Órgãos e Poderes do Município, incluídos suas autarquias e fundações, a título de recu-

peração do passivo atuarial e financeiro, contribuirão com alíquota na razão de 9,9% a 

partir de janeiro de 2009, 12,2% a partir de janeiro de 2010, 12,70% a partir de janeiro 

de 2011, 13,70% a partir de janeiro de 2012, 14,70% a partir de janeiro de 2013, 15,70% 

a partir de janeiro de 2014, 16.68% a partir de janeiro de 2015 a dezembro de 2042, 

incidente sobre a remuneração dos servidores ativos e a totalidade de proventos dos ina-

tivos e pensionistas. 

 

       Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 90 dias 

após a data da publicação, revogando o Art. 1º da Lei Municipal nº 1.960 de 09 de julho de 2010. 
 

   

Justificativa: 
 

  Senhores Vereadores. 
 

   Para cumprimento dos preceitos legais solicitamos a alteração da redação do § 7º 

do Art. 1º da Lei Municipal nº 1.868/08, mantendo o adicional da contribuição a título de recupe-

ração do passivo atuarial e financeiro do órgão e poderes do Município a partir do ano de 2016,  

não sendo necessário a majoração da alíquota como estava previsto na legislação anterior. De 

acordo com os indicadores apontados pelo Cálculo de Avaliação da Previdência Social na Prefei-

tura do Município de Faxinal do Soturno, realizada pela empresa CSM – Consultoria e Seguridade 

Municipal S/S-EPP, no ano de 2015, está previsto a estabilização da alíquota, até que novas Ava-

liações Atuariais indiquem a necessidade de alterações. 

                                                                                                                             Atenciosamente, 

 

 

 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 


