
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCÓ

GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 2.446/2020.

Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devidas 

pelos servidores efetivos, ativos e pensionistas, de acordo com a 

reavaliação atuarial anual e em estrita observância ao disposto na 

Emenda Constitucional n° 103, de 11 de novembro de 2019. Altera 

as alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo Município 

ao Regime Próprio de Previdência Social -  GOIANAPREVI, de 

acordo com a reavaliação atuarial anual.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO GOIANA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas 

atribuições legais, e ainda amparado na Lei Orgânica do Municipio, FAÇO SABER que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. Io Ficam modificados o art. 14 e 15 da Lei n.° 1.977, de 14 de janeiro de 2006, que 

reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Goiana-PE, com a seguinte 

redação:

Art. 14 - As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II, do art. 13, 

serão de 19,09% (dezenove vírgula zero nove por cento), sendo que 2,00% será 

destinado ao custeio administrativo e 17,09% será destinado ao custeio previdenciário 

e 14% (quatorze por cento), respectivamente, incidentes sobre a totalidade da 

remuneração de contribuição.

Art. 15 A contribuição previdenciária de que trata o Inciso III do Art. 13 será  

de 14% (quatorze p o r cento) incidentes sobre a parcela  que supere o valor do  

lim ite máximo do teto estabelecido para  o Regime Gera! de Previdência Social 

de que trata o art. 201 da Constituição Federal, dos benefícios de 

aposentadoria e pensão  concedidas pelo  regime próprio  do M unicípio.
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§ I o - A contribuição prevista neste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria e de pensão que supere o dobro do limite máximo do teto 

estabelecido para o Regime GeraI de Previdência Social de que trata o art. 201 da 

Constituição Federal, quando o beneficiário fo r  portador de doença mcapacitante.

§  2o- A contribuição incidente sobre o benefício de pensão terá como base de cálculo 

o valor total desse beneficio conforme os arts. 41 e 53, antes de sua divisão em cotas, 

respeitada a faixa de incidência de que tratam o caput e o I o.

§  J° - O valor da contribuição calculado conforme o § 2o será rateado para os 

pensionistas, na proporção de sua cota parte.

§ 4 ° -  Os valores mencionados no caput e §  I oserão corrigidos pelos mesmos índices 

aplicados aos benefícios do RGPS.

A rt. 2o Fica instituído plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit 

atuarial, de que trata o plano de reavaliação atuarial, a ser amortizado através de uma contribuição 

suplementar do município, da administração direta e indireta, calculada sobre a remuneração de 

contribuição dos servidores ativos, conforme alíquotas de contribuição definidas na tabela a seguir^.

9
Período Alíquota Suplem entar

2020 24,71%

2021 61,50%

2022 64,00%

2023 75,29%

2024 a 2051 80,65%

2052 em diante 0,00%

nr.
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Art. 3o As contribuições correspondentes às alíquotas do custo normal e adicional, relativas 

ao exercício de 2020 serão exigidas a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta

Art. 4o Caso a reavaliação atuarial anual indique a necessidade de majoração do plano de 

custeio, as alíquotas de contribuição do ente poderão ser revistas por meio de Lei.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiana, em 29 de dezembro de 2020.

EDCARDO
Prefeito

CARNEIRO
exercício
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