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MENSAGEM 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador HÉSIO MOREIRA FILHO 

Presidente da Câmara Municipal de Paragominas 

 

Senhor Presidente, 

 

O presente projeto objetiva alterar a alíquota da contribuição previdenciária 

dos servidores municipais, segurados do regime próprio de previdência social, cujo órgão 

gestor é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Paragominas - IPMP. 

Com efeito, nos termos do § 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, 

de 12 de novembro de 2019, os Estados, Distrito Federal e Municípios não poderão 

manter alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado 

que o regime próprio não possui deficit atuarial a ser equacionado, o que não é o caso do 

IPMP. 

Portanto, tratando-se de dispositivo contido na emenda constitucional, de 

obrigatória observância pelos entes federados, a propositura objetiva atender ao comando 

constitucional. 

Com essas considerações, submete-se a propositura a essa Colenda Casa de 

Leis, aguardando sua aprovação.  

 

Paragominas – PA,16 de junho de 2020. 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal 

http://www.paragominas.pa.gov.br/
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PROJETO DE LEI Nº 014/2020                                      DE 16 DE JUNHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre alteração da contribuição 

previdenciária dos servidores municipais 

 

A Câmara Municipal aprovou e o Prefeito do Município de Paragominas sanciona a 

seguinte lei: 

 

Art. 1º. A contribuição previdenciária, prevista no art. 93 da Lei nº. 884, de 26 de maio 

de 2015, passa a ser de 14% (quatorze por cento). 

 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, observado, para o artigo 1º, 

o disposto no art. 195, § 6º da Constituição Federal, a contar do primeiro dia do mês 

subsequente ao da publicação desta lei. 

 

Paragominas – PA, 16 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal 
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