
  08 de junhode 2024: 
| Dispõe sobre Alíquotas Previdenciárias Patronais e Piano de Amortização do Município ao Regime
| Próprio de Previdência Social — RPPS de Jales-SP (IMPS).   

LUIS HENRIQUEDOS SANTOS MOREIRA, Prefeito Municipal de Jales-SP, no uso de

minhas atribuições legais, etc.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

Complementar:

Art. 1.º A contribuição previdenciária de responsabilidade do Município de Jales será de
18,03% (alíquotado custo normal) incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos
servidores ativos efetivos, incluída nesse percentual 2% para despesas administrativas conforme
definida na reavaliação atuarial de 2021.

$1.º Para custeio do déficit atuarial apurado em cálculo realizado com base em 31 de
dezembro de 2020 fica instituída também a contribuição pelo Município de Jales, através de suas
entidades contribuintes do RPPS, a saber: PrefeituraMunicipal, Câmara Municipal e IMPSJALES —

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, de valores em aportes atuariais, conforme tabela

abaixo:

Plano de Amortização (anual) para coberturado Déficit Atuarial em Aporte Atuarial (R$).
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82º O Recolhimento das importânciasde que-trata o $ 1º deverá ser efetuado em parcelas
mensais, dentro de cada exercício a que se refere.

Art. 2º Os valores constantes da tabela inserta no caput do Art. 1º serão revistos
anualmente a partir da avaliação atuarial anual obrigatória a cargo do IMPSJALES — Instituto
Municipal de Previdência Social de Jales, para a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores do município de Jales.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar serão

atendidas por conta das dotações próprias consignadas nos respectivos orçamentos, suplementadas

se necessário.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor ga data de sua publicação, ficando

revogadas as disposições em contrário. :

Paço Municipal “Valentim Paulo Viola”, 08 de junho de 2021.
A a

LUIS HENRIQUEDOS SANTOS MOREIRA
Prefeito doMunicípio

Registrada e Publicada: 
REGINALDOADERSONVIOTA BARRETOS

Secretário Municipal de Governo e Administração

  
 


