Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
ESTADO DO PARANÁ
54-5.
DECRETO N° 2.170, DE 26 DE AGOSTO DE 2015

O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso das
atribuições legais e de acordo com o oficio n°. 211/2015, do PREV SAO JOSÉ, e,
CONSIDERANDO que, a Lei Complementar n° 15, de 19 de outubro de 2005,
estabelece em seu art. 47, caput, que o Município contribuirá para o custeio do programa de
previdência e art. 47, § 1°, que ficará a cargo do Município o aporte de contribuição adicional
suplementar para custeio do serviço passado e, os repasses dos valores decorrentes da
contribuição dos servidores ativos de cargo efetivo, aposentados e pensionistas, constantes no
art. 48, e da taxa de administração para manutenção da Autarquia previsto no art. 77, inciso III;
CONSIDERANDO a Avaliação Atuarial realizada no exercício de 2013 para custeio do
Programa de Previdência e do serviço passado da Autarquia de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - PREV SÃO JOSÉ;
CONSIDERANDO a Notificação de Irregularidade Atuarial - NIA n° 373/2014 do
MPS/SPPS/DRPSP/CGACI e orientação da Coordenação Geral de Normatização e
Acompanhamento da Secretaria de Políticas de Previdência Social;
CONSIDERANDO que no Decreto n° 1.636, de 13 de dezembro de 2013, não houve
alteração das alíquotas previdenciárias do exercício de 2013 para 2014, mas tão somente a
consolidação da alíquota normal e do aporte adicional suplementar patronal;
DECRETA:
Art. 1° Fica retificado o art. li', do Decreto n° 1.636, de 13 de dezembro de 2013, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° Para o exercício de 2014 fica mantida a alíquota de 11,0% (onze por
cento), a contribuição dos servidores ativos de cargo efetivo e do Município,
sobre o total da remuneração de contribuição, incidindo também sobre o décimo
- terceiro salário, destinada aos Fundos Previdenciário e Financeiro."
Art. 2° Fica retificado o art. 2°, do Decreto n° 1.636, de 2013, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art.2° Para o exercício de 2014 fica fixada a alíquota de 4,0% (quatro por
cento), a contribuição adicional suplementar do Município, sobre o total da
remuneração de contribuição dos servidores ativos de cargo efetivo, incidindo
também sobre o décimo - terceiro salário, destinada aos Fundos Previdenciário e
Financeiro."
Art. 3° Fica retificado o art. 4° do Decreto n° 1.636, de 2013, que passa a yigorar com a
seguinte redação:
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"Art. 4° Para o exercício de 2014 fica mantida a alíquota de 11,0 (onze por
cento), a contribuição do Município, sobre o valor total da folha de beneficios
dos segurados Aposentados e Pensionistas, incidindo também sobre o décimo terceiro salário, destinada aos Fundos Previdenciário e Financeiro."

_

Art. 4° O Decreto n° 1.636, de 2013, passa a vigorar acrescido do art. 4 0-A, com a
seguinte redação:
"Art. 4°-A Para o exercício de 2014 fica fixada a alíquota de 4,0 (quatro por
cento), a contribuição adicional suplementar do Município, sobre o total da
folha de beneficios dos segurados Aposentados e Pensionistas dos Fundos
Previdenciário e Financeiro, incidindo também sobre o décimo - terceiro salário
de beneficios."
Art. 5° O art. 6° do Decreto n° 1.636, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° Para o exercício de 2014 será transferido a título de Taxa de
Administração, de que trata o art. 17 da Portaria MPS 183 de 21 de maio de
2006 e art. 77, inciso III da Lei Complementar n°. 15, de 19 de outubro de 2005,
a ser repassado pelo Município ao PREV SÃO JOSÉ, o montante de R$
1.380.000,00 (hum milhão, trezentos e oitenta mil reais), equivalentes a 0,57%
(zero vírgula cinquenta e sete por cento), do valor total das remunerações,
proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de
Previdência Social Municipal, divididos em 1 2(doze) parcelas mensais." (NR)
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais
a partir de 27 de dezembro de 2013.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabiiete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 26 de agosto de
2015.
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