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LEI MUNICIPAL N° 3 161, DE 23 DE JULHO DE 2020 

"Dispõe sobre alterações decorrentes da Emenda Constitucional 
n° 103/2019, no âmbito RPPS do município de Goiatuba, e dá 
outras providências" 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA APROVOU, e eu, Prefeito, SANCIONO a seguinte Lei:  

Art.  12  - A contribuição previdenciária dos servidores efetivos ativos dos Poderes Executivo e 
Legislativo, incluídas as autarquias e fundações, incidirá sobre a sua remuneração de contribuição, e 
terá aliquota progressiva de acordo com a seguinte base de contribuição: 

I — até R$ 2.000,00 em 11%; 

II — de R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 em 12%;  

III  — de R$ 3.000,01 até 5.839,45 em 14%; 

IV — de R$ 5.839,46 até R$ 10.000,00 em 14,50%; 

V — de R$10.000,00 até R$20.000,00 em 16,50%; 

VI — acima de R$20.000,00 em 19%. 

§ 12 Os valores previstos nos incisos do caput e do §2° serão reajustados, a partir da data de entrada 
em vigor desta Lei, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 32  do  art.  11 da Emenda Constitucional n° 

103/2019. 

§ 22 A contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas dos Poderes Legislativo e 
Executivo, incluidas suas autarquias e fundações, incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das 
pensões que superem o limite estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social e terá aliquota 

progressiva de acordo com a seguinte base de contribuição: 

I — de R$ 5.839,46 até R$ 10.000,00 em 14,50%; 

II — de R$10.000,00 até R$20.000,00 em 16,50%; 

Ill — acima de R$20.000,00 em 19%. 

§ 3° Quando o beneficiário de aposentadoria ou pensão, na forma da lei, for portador de doença 

incapacitante, a contribuição previdenciária prevista no parágrafo anterior incidirá apenas sobre as 
parcelas dos proventos e das pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o  art.  201 da Constituição Federal. 

§ 4° Fica referendada a alteração promovida pelo  art.  12  da Emenda Constitucional n° 103/0X9  no § 

12  do  art.  149 da Constituição Federal, relativo a aliquota progressiva. 
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Art.  22 - 0  art.  33, da Lei Municipal n2  2321/2005, passará a vigorar com a seguinte redação:  

"Art.  33. 0 regime próprio de previdência social de Goiatuba compreende os seguintes 
benefícios: 

I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária; 
d) aposentadoria especial de professor. 

II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte. • Parágrafo  Calico  - Os afastamentos por incapacidade temporária e o salário maternidade, bem como 

os demais benefícios não elencados expressamente nos incisos desde artigo, serão pagos diretamente 
pelo município, e não correrão à conta do regime próprio de previdência, nos termos do  art.  92, §22  e 

§32  da Emenda Constitucional n2 103.  

Art.  32-  Esta Lei entrará em vigor: 

I - Em relação ao  art.  12, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de 
sua publicação; 

II - Para os demais dispositivos, na data de sua publicação. 

§ 12 Revogam-se: 

a) os artigos 111 e 113, da Lei 2321/2005; 

b) o artigo 32, da Lei 3058/2017. 

§ 22 Fica mantida, até o prazo de que trata o inciso I do  wool;  a exigência da • aliquota de contribuição de 11%, vigente aos servidores municipais.  

Art.  42  - Ficam revogadas as demais disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e três dias do mês de julhO do 
ano de dois mil e vinte (23/07/2020). 

LVES VIEIRA 
Prefeito 
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