
REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
Projeto de Lei N° 02/2021 Tunas- RS, 19 de Janeiro de 2021.

Altera a redação do inciso, 11 do artigo 1°, da Lei
Municipal nO 1.245/2020, que dispõe sobre a
reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social
dos servidores efetivos do Município de Tunas e da
outras providências.

Art. 1° - Fica alterado o inciso, II do artigo 1°, da Lei Municipal n°. 1.245/2020, na
qual dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos
servidores efetivos de Tunas, que passam a ter a seguinte redação:

NR

/I - 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 9,00%, incidente sobre o valor da parcela dos
proventos que supere R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48, 12,00%, incidente sobre o valor da
parcela dos proventos que supere R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22, e 14,00%, incidente
sobre o valor da parcela dos proventos que supere R$ 3.305,23 até 6.433,57,

Art. 2° - Fica autorizado o executivo a atualizar as faixas de contribuição dos
inativos, a que se refere o artigo anterior, mediante decreto Municipal, nas mesmas
datas e valores estabelecidos pelo INSS.

Art. 3° - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. ~

Paulo Henrique Reuter
Prefeito Municipal
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REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS

Justificativa do Projeto de Lei .n?02/2021

Excelentíssima Presidente e demais Vereadores.

o presente Projeto de Lei n? 02/2021, que visa buscar autorização legislativa

para altera a redação do inciso " do artigo 10
, da Lei Municipal nO1.245/2021, que

dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores

efetivos do Município de Tunas.

A presente demanda busca atualizar as faixas das alíquotas de contribuição

progressiva dos inativos ao Fundo municipal de aposentadoria, de acordo com o

reajuste da tabela do INSS ocorrida no corrente mês da janeiro (em anexo).

Considerando que toda vez que ocorrer reajuste do salário mínimo haverá correção da

tabela de contribuição, busca ainda o executivo com esta autorização legislativa

estabelecer por ato administrativo na forma de Decreto Municipal, a atualização da

tabela progressiva de contribuição dos inativos, sempre que houver reajustes na tabela

de referencia do INSS.

Esperando contar com apreciação e colaboração dos nobres vereadores para

aprovação do referido Projeto de Lei, aproveita a oportunidade para reiterar os

protestos de elevada estima e consideração.

Tunas-RS, 19 de Janeiro de 2021.

Paulo Henrique Reuter
Prefeito Municipal
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS

Projeto de Lei 02/2021
Anexo I
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Contribuição do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso em 2021

P3r3 os empregados, empregados dOlrésticos et,-abaihadores avulsos, d tabela de INSS fiC31'á assim em 2C21:

R$ UOO,Olaté R$ 2,203,48 ~rey 9%

R$ 2,203,49 até R$ 3.305,22
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12%

R$ U05,23 até R$ 6,433,57 14%
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