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LEI COMPLEMENTAR Nº 355 , DE 28 DE MAIO DE 2009.
 

DEFINE O PLANO DE CUSTEIO DO REGIME DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO CHAPECÓ, DE QUE
TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 5 DE
DEZEMBRO DE 2001 QUE DISPÕE SOBRE O
SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, A
CRIAÇÃO DO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL
DE PREVIDÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara

de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei Complementar: 

 

 O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Chapecó, de caráter

contributivo e de filiação obrigatória, destina-se a assegurar a cobertura dos benefícios de que trata a Lei Complementar

nº 131, de 5 de dezembro de 2001. 

 

 O Regime Próprio de Previdência Social terá o Plano de Custeio revisto anualmente, nos primeiros 3 (três)

meses, com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial,

com fundamento no artigo 40 da Constituição Federal. 

 

 São fontes do Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social as seguintes receitas: 

 

I - Contribuição previdenciária do Município; 

 

II - Contribuição previdenciária dos segurados ativos; 

 

III - Contribuição previdenciária dos segurados aposentados e pensionistas; 

 

IV - Demais receitas que forem atribuídas. 

 

 O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo Municipal proposta para a revisão das alíquotas de

contribuição, normal e complementar, com o objetivo de adequá-la a percentual que assegure o equilíbrio atuarial e

financeiro do Regime Próprio de Previdência Social, quando o estudo atuarial anual indicar a necessidade de revisão

destas alíquotas. 

Parágrafo Único. Poderá ainda o Poder Executivo propor medidas alternativas que assegurem o equilíbrio atuarial e

financeiro do Regime Próprio de Previdência Social, nos termos da legislação aplicável a matéria. 

 

 O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo Municipal proposta para a revisão das alíquotas de

contribuição, normal e complementar, com o objetivo de adequá-la a percentual que assegure o equilíbrio atuarial e

financeiro do Regime Próprio de Previdência Social, quando o estudo atuarial anual indicar a necessidade de revisão
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destas alíquotas. 

 

§ 1º Poderá ainda o Poder Executivo propor medidas alternativas que assegurem o equilíbrio atuarial e financeiro do

Regime Próprio de Previdência Social, nos termos da legislação aplicável a matéria. 

 

§ 2º Toda e qualquer alteração e/ou criação de vantagens permanentes superiores a 5% (cinco por cento) por cargo

atribuído aos servidores ativos pertencentes ao Regime de Previdência desta Lei Complementar deverá ser

acompanhada de Cálculo Atuarial elaborado para tal fim para demonstrar seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

 

§ 3º Na concessão da recomposição anual de salários não será necessária elaboração de cálculo atuarial desde que a

ganho real não seja superior a 3% (três por cento) do valor da inflação do período. (Redação dada pela Lei

Complementar nº 575/2016) 

 

 As alíquotas de contribuição normal são aquelas já definidas no artigo 61 e 61-A da Lei Complementar nº 131, de

5 de dezembro de 2001 e alterações subseqüentes. 

 

 A alíquota de contribuição complementar, de responsabilidade dos órgãos empregadores, é aquela definida na

Avaliação Atuarial elaborada anualmente, como necessária à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime

Próprio de Previdência Social. 

Parágrafo Único. As alíquotas de contribuição complementar, definidas no cálculo atuarial do ano de 2009, são as

seguintes: 

I - 1,00% (um por cento) para o ano de 2010; 

II - 3,00% (três por cento) para o ano de 2011; 

III - 5,00% (cinco por cento) para o ano de 2012;

IV - 7,00% (sete por cento) para o ano de 2013;

V - 31,19% (trinta e um vírgula dezenove por cento), a partir de janeiro de 2014, durante 29 (vinte e nove) anos. 

V - 23,75% (vinte e três vírgula setenta e cinco por cento), a partir de janeiro de 2014, durante 29 (vinte e nove) anos.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 401/2010) 

V - 16,58% (dezesseis vírgula cinquenta e oito por cento), a partir de janeiro de 2014, durante 29 (vinte e nove) anos.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 443/2011) 

V - 14,45% (quatorze vírgula quarenta e cinco por cento), a partir de janeiro de 2014, durante 29 (vinte e nove) anos.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 487/2012) 

V - 7,00% (sete por cento) para o ano de 2014; (Redação dada pela Lei Complementar nº 506/2013) 

VI - 8,00% (oito por cento) para o ano de 2015; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 506/2013) 

VII - 10,00% (dez por cento) para o ano de 2016; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 506/2013) 

VIII - 15,79% (quinze vírgula setenta e nove por cento) a partir de janeiro de 2017, durante 26 (vinte e seis) anos.

(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 506/2013) 

 

 A alíquota de contribuição Adicional Déficit Atuarial, de responsabilidade dos órgãos empregadores, é aquela

definida na Avaliação Atuarial elaborada anualmente, como necessária à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial

do Regime Próprio de Previdência Social. (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

Parágrafo Único - As alíquotas de contribuição Adicional Déficit Atuarial, definidas no cálculo atuarial do ano de 2016,

são as seguintes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

I - 1,80% (um vírgula oitenta por cento) para o ano de 2017; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

II - 2,60% (dois vírgula sessenta por cento) para o ano de 2018; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

II - 3,40% (três vírgula quarenta por cento) para o ano de 2019; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 
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Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

IV - 4,20% (quatro vírgula vinte por cento) para o ano de 2020; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

V - 5,00% (cinco por cento) para o ano de 2021; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

VI - 5,80% (cinco vírgula oitenta por cento) para o ano de 2022; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

VII - 6,60% (seis vírgula sessenta por cento) para o ano de 2023; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

VIII - 7,40% (sete vírgula quarenta por cento) para o ano de 2024; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

IX - 8,20% (oito vírgula vinte por cento) para o ano de 2025; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

X - 9,00% (nove por cento) para o ano de 2026; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

XI - 9,80% (nove vírgula oitenta por cento) para o ano de 2027; (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

XII - 10,60% (dez vírgula sessenta por cento) a partir do ano de 2028 até o ano de 2042; (Redação dada pela Lei

Complementar nº 575/2016) 

 

XII - 17,89% (dezessete vírgula oitenta e nove por cento) a partir do ano de 2028 até o ano de 2042; (Redação dada pela

Lei Complementar nº 603/2017) 

 

Fica instituída a contribuição previdenciária adicional e temporária incidente sobre a folha de pagamento de

aposentados e pensionistas do Instituto do Sistema Municipal de Previdência nos seguintes percentuais: 

 

a) 22% (vinte e dois por cento), calculado sobre o total mensal creditado na folha de pagamento dos aposentados e

pensionistas, a partir de janeiro de 2017 até que o Cálculo Atuarial, elaborado anualmente nos termos do artigo 2º desta

Lei Complementar, assim estabelecer. 

 

Parágrafo único. Será excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária estabelecida no caput a parcela mensal

correspondente a Compensação Previdência nos termos da Lei Federal. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº

575/2016) 

 

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 28 de maio de 2009. 

 

JOÃO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais:
30/11/2017

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
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