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LEI MUNICIPAL Nº 4.342/2017

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N° 
2.232/2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do
Sul,  no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica Municipal e demais legislação em vigor, 
 FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1º - Os incisos I, II, III e IV, do artigo 13 da Lei Municipal n°
2.232 de 31 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 13 - ................................................................................
.................................................................................................

I  –  a  contribuição  previdenciária,  de  caráter  compulsório,
dos  servidores  públicos  ativos  e  em  disponibilidade
remunerada  de  qualquer  dos  Órgãos  e  Poderes  do
Município,  incluídas  suas autarquias e  fundações,  na razão
de  11%,  incidente  sobre  a  totalidade  da  remuneração  de
contribuição;

II  –  a  contribuição  previdenciária,  de  caráter  compulsório,
dos servidores públicos inativos e pensionistas de qualquer
dos  Órgãos  e  Poderes  do  Município,  incluídas  suas
autarquias e fundações, na razão de 11%, incidente sobre o
valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo
estabelecido  para  os  benefícios  do  Regime  Geral  de
Previdência  Social,  sendo  que,  em  relação  aos  inativos
portadores  de  doenças  incapacitantes,  assim definidas  em
lei,  a  contribuição  incidirá  sobre  o  valor  da  parcela  dos
proventos que superem o dobro deste limite.

III  – a contribuição  previdenciária,  de  caráter  compulsório,  de
todos  os  Órgãos  e  Poderes  do  Município,  incluídas  suas
autarquias e fundações, na razão de 15,80%, a título de alíquota
normal,  incidente  sobre  a  totalidade  da  remuneração  de
contribuição  dos  servidores  ativos,  em  disponibilidade
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remunerada, inativos e pensionistas, nos termos dos incisos I e
II, com aplicação a partir de janeiro de 2018.

IV  – adicionalmente  à  contribuição  previdenciária  patronal
prevista no inciso III,  todos os Órgãos e Poderes do Município,
incluindo suas autarquias e fundações, a título de recuperação
do  passivo  atuarial  e  financeiro,  contribuirão  com  alíquotas
incidentes  sobre a  totalidade da remuneração de contribuição
dos  servidores  ativos,  inativos  e  pensionistas  nos  termos  dos
incisos I e II, na razão de 22,26% no ano de 2018; de 27,75% no
ano de 2019; de 32,45% no ano de 2020; de 36,72% de 01/2021
a 12/2042.

 Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 Art. 3º  -  Esta Lei  entra em vigor na data de sua publicação,
tendo eficácia a contar de 1º de janeiro de 2018.

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI - RS, 03 DE OUTUBRO DE 2017. 

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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PROJETO DE LEI Nº 130/2017
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

 Apraz-nos cumprimentá-la prazerosamente, bem 
como aos demais Vereadores dessa Casa Legislativa, 
oportunidade em que estamos encaminhando o Projeto de Lei 
em epígrafe que “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N° 
2.232/2004”. 

 A matéria tratada neste Projeto de Lei visa apenas alterar a
composição  das  alíquotas  de  contribuição  ao  Regime  Próprio  de
Previdência, de acordo com o Demonstrativo de Resultado de Avaliação
Atuarial – DRAA realizado em 2017 e que deve vigorar a partir de 2018,
atendendo assim, as normas do Ministério da Previdência Social,  em
especial a Lei Federal n° 9.717/98 e as Portarias n.°s 204 e 403/08.
 Cabe  esclarecer  de  que  a  soma  das  alíquotas  de
contribuição da Prefeitura ao Fundo (alíquota normal + amortização do
passivo), terá um pequeno aumento para 2018, de acordo com novo
cálculo atuarial, passando para 38,06% a partir de janeiro de 2018. 
    Por  fim,  informa-se  que  a  contribuição  dos  servidores
permanecerá  a  mesma  até  então  praticada  e  de  acordo  com  o
estabelecido na legislação, ou seja, de 11%. Desta forma, a partir de
2018,  a  contribuição  para  o  Regime  Próprio  de  Previdência  Social,
totalizara a alíquota de 49,06%, somando a contribuição do Município e
dos Servidores.
 Caso  ainda  remanesçam  dúvidas  sobre  esta  matéria,
Vossas Senhorias poderão solicitar ou verificar “in loco” o novo cálculo
atuarial realizado em 2017, que está à disposição no Setor de Recursos
Humanos da Prefeitura.   
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  Diante  do  exposto,  espera-se  a  aprovação  unânime  do
Projeto de Lei ora encaminhado.
 

Atenciosamente

Cleiton Bonadiman
Prefeito Municipal
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