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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 29 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n' 007/15

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

Complementar n' 007/15, desta data, que Dá nova redação ao arti90 36 da Lei

Complementar nO 115/07, que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de

Cargo Efetivo no Município de Carazinho - PREVICARAZINHO e revoga a Lei Complementar

n' 169/13.

Exposição de Motivos

° projeto de lei ora apresentado, que propõe aiteração no Art. 36 da Lei

Complementar nO 115/07, que cria o PREVICARAZINHO, visa atender a avaliação atuarial

realizada em 30/10/2014, onde foi elaborado o novo plano de custeio para o RPPS do

Município.

Através da presente alteração, procura-se estruturar um plano atuarial

equilibrado e sustentável para a garantia dos benefícios e concessões de responsabilidade da

gestão do PREVICARAZINHO, conforme prevê o Art. 31 da LC 115/07.

Encaminhamos, em anexo, a avaliação atuarial mencionada, bem como cópia

da Ata de reunião nO04/2015 do Conselho Deliberativo da autarquia.

RENAT ÜSS,
Prefé' o.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 007, DE 29 DE JUNHO DE 2015.

Dá nova redação ao artigo 36 da Lei
Complementar n° 115/07, que Cria o
Instituto de Previdência dos Servidores
Titulares de Cargo Efetivo no Município de
Carazinho - PREVICARAZINHO e revoga a
Le; Complementar nO 169/13.

Art. 1° O artigo 36 da Lei Complementar nO 115 de 27 de dezembro de 2007,
que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município
de Carazinho - PREVICARAZINHO, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 36. A contribuição previdenciária referente ao Custo Suplementar
Atuarial necessária para financiamento do Passivo Atuarial de que trata o inciso X do
artigo 27, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e
fundações, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos
servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos desta lei Complementar, será
fixada e aplicada conforme o seguinte escalonamento:

I ~No exercício de 2015 alíquota suplementar de 37,50% (trinta e sete
vírgula cinquenta por cento);

11 - No exercício de 2016 alíquota suplementar de 39,00%(trinta e nove
por cento);

111 - No exercício de 2017 alíquota suplementar de 42,50% (quarenta e
dois virgula cinquenta por cento);

IV - No exercício de 2018 alíquota suplementar de 44,50% (quarenta e
quatro vírgula cinquenta por cento);

V - No exercício de 2019 alíquota suplementar de 46,50% (quarenta e
seis vírgula cinquenta por cento);

VI • No exercício de 2020 alíquota suplementar de 48,50% (quarenta e
oito vírgula cinquenta por cento);

VII - No exercício de 2021 alíquota suplementar de 50,50% (cinquenta
vírgula cinquenta por cento);

VIII - No exercício de 2022alíquota suplementar de 52,50%(cinquenta e
dois vírgula cinquenta por cento); e

IX - No exercício de 2023 até o final do exercício de 2044 alíquota
suplementar de 56,92%(cinquenta e seis vírgula noventa e dois por cento)." (NR)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam~se as disposições da Lei Complementar nO 169 de 18 de
junho de 2013.

Gabine!e do Prefeito, 29 de junho de 2015.
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