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Lei n.º 1648 de 04 de agosto de 2010. 
 

“Altera dispositivos da Lei n.º 1.308/2005 
e dá outras providências.” 

 
  João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz 
saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1º O § 6º do Art. 13 da Lei n.º 1.308, de 08/11/2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
 Art. 13 ......................................................................................................................... 
 
 § 6º Adicionalmente à contribuição de que trata inciso III deste artigo, todos 
os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, a título 
de recuperação do passivo atuarial e financeiro, contribuirão, a partir de 2012, 
com alíquota segundo o escalonamento que segue, incidente sobre a totalidade da 
remuneração de contribuição dos servidores ativos, inat ivos e pensionistas, nos 
termos dos incisos I e II: 
 

EXERCÍCIO CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL VIGÊNCIA 

2011 20,30% A partir de 01/01/2011 

2012 21,70% A partir de 01/01/2012 

2013 23,70% A partir de 01/01/2013 

2014 25,70% A partir de 01/01/2014 

2015 27,70% A partir de 01/01/2015 

2016 29,70% A partir de 01/01/2016 

2017 31,70% A partir de01/01/2017 

2018 -2037 33,80% A partir de 01/01/2018 

 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

Em 04 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
 

João Natalício Siqueira da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
Secretário da Administração 
 
Registre-se e Publique-se 
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Projeto de Lei n.º 43/2010 
 
 
 

 
J U S T I F I C A T I V A 

 
 
 
  Os índices utilizados até então para a recuperação do passivo atuarial do 
RPPS registrados no § 6º do Art. 13 da Lei n.º 1.401/2006, alterado pela Lei n.º 
1.630/2010, apresentavam  escalonamento progressivo até 2012. A partir daí o índice da 
contribuição especial permaneceria invariável até o ano de 2045. 
 
  Estes índices são fixados com base em estudos técnicos efetuados por 
empresa especialista no ramo com o objetivo de estabelecer o equilíbrio financeiro e 
atuarial do Regime Próprio de Previdência. 
 
  Um novo cálculo atuarial realizado em 2010, concluiu que se faz necessário 
a fixação de novos prazos e novos coeficientes para a recuperação do Fundo, visto que o 
passivo apresenta tendência de aumento significativo para os próximos anos. 
 
  Dessa forma e por exigência do Ministério da Previdência, ao invés da 
estabilização do percentual a partir de 2012 - como estava previsto - a partir de 2013 e até 
2018, o índice para a recuperação do passivo de 21,70% em 2012, continuará 
aumentando até atingir 33,80% em 2018. A partir daí permanecerá fixo até o ano de 2037. 
O estudo técnico prevê ainda que a partir  em 2037 a contribuição especial extinguir-se-á, 
permanecendo apenas o Custeio Normal, ora fixado em 12,70%. 
 
    Formigueiro, 04 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
 
      João Natalício Siqueira da Silva  

Prefeito Municipal  


