
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 

 

 

 

DECRETO Nº 028/2019 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre a fixação de 

alíquotas de aporte financeiro ao 

RPPS alíquotas de contribuição do 

ente e do servidor público municipal 

para o ano de 2019, nos termos da 

Lei Municipal nº 4115/2015 e dá 

outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, Estado de 

Pernambuco, no uso de suas atribuições, considerando as determinações das 

Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, e ainda conforme 

previsão contida na Lei Municipal nº 4.116/2015, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 3.891/2013, que 

define a forma de custeio e as contribuições dos entes municipais para o 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns – 

IPSG, passando a prever a alteração de alíquota patronal por Decreto, 

mediante apresentação das reavaliações atuariais anuais;  

 

CONSIDERANDO a Avaliação Atuarial de 2019, apresentada e 

encaminhada via sistema CADPREV-WEB à Secretaria de Políticas de 

Previdência Social (SPPS) do Ministério da Fazenda;  

 

CONSIDERANDO por fim o art. 5º da Lei Municipal nº 4.116/2015 que 

autoriza que a reavaliação atuarial anual mediante ato do Chefe do Poder 

Executivo.  

 

DECRETA 
 

Art. 1°. A contribuição previdenciária de responsabilidade do 

ente relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários e ao custeio das 

despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento 

da unidade gestora do RPPS será de 22,00%, incidente sobre a totalidade da 

remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, das folhas de 

benefícios dos aposentados e pensionistas, conforme definida na avaliação 

atuarial de 2019.  

 

Art. 2°. Para custeio do déficit atuarial fica instituída instituído plano 

de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente 

sobre a totalidade da remuneração de contribuição, conforme alíquotas de 

contribuição suplementar devidas pelo ente, conforme tabela abaixo 

discriminada, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos 

servidores ativos, para o período de 2019 à 2021.  
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Período  Custo Suplementar (%)  

2019 a 2021  21% 

2022 a 2051  48,67%  

 

Art. 3°. A alíquota total de contribuição previdenciária é 56%, incluído 

o custeio suplementar de 21% do Art. 2º acima mencionado, e a taxa de 

administração 2% sendo 45% a parte total do Ente e a parte total contributiva 

do Servidor de 11,00%, que serão revistas de acordo com as reavaliações 

atuariais anuais e havendo manutenção ou aumento da alíquota do Ente, a 

alteração poderá ser efetuada por Decreto Municipal, respeitado o limite 

previsto no Art. 8º da Lei Federal nº 10.887/2004. 

 

 

Art. 4º. Mantem-se inalterada a alíquota de contribuição previdenciária 

de 11,00% (onze por cento) sobre a totalidade da remuneração de 

contribuição dos servidores ativos efetivos e sobre as parcelas dos proventos 

de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para 

os benefícios do Regime Geral da Previdência Social e o dobro deste limite do 

que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma 

da Lei, for portador de doença incapacitante.  

 

Art. 5°. As contribuições correspondentes às alíquotas do 

custo normal e suplementar, relativas ao exercício de 2019 a 2051, serão 

exigidas a partir da data do presente Decreto. 

 

Parágrafo único: Os valores da contribuição patronal no âmbito do 

Município de Garanhuns, limita-se aos termos do art. 2º da Lei Federal 9.717 

de 27 de novembro de 1998. 

 

Art. 6°. Este Decreto entrará em vigor na presente data, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

PALÁCIO MUNICIPAL CELSO GALVÃO, em 03 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Izaias Regis Neto 

Prefeito 


