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Dispôe sobre a homologação da reavaliação atuarial
reallzada em fevereiro de 2013, alteração da alíquota de
conffibuição do Município devida ao lnstituto de
Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica-E5 para

o custeio do regime de prwidência de que trata o art. 4O

da Constituição Federal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÀCICA, ESTADO DO ESPÍR.ITO sANTO, NO UsO dC SUAS

atribuiçÕes legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. le A alíquota do Custo Normal de Equilíbrio para o lnstituto de Previdência dos Servidores
Públícos de Cariacica. de competência da Prefeitura Municipal e suas autarquias. passará a

vigorar sobre o percentual de l2.l8olo a.m. (doze vírgula dezoito por cento ao mês).

Parágrafo único. As alteraçÕes de alÍquotas do Ente e o custo suplementar verificados nas

avaliaçôes atuariail anuais somente podem ser modificadas mediante aprovação pelo Poder
Legislativo.

Art. 2Ê Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial,
realizado em ll de fevereiro de 2013. podendo esta ser alterada em conformidade com a

necessidade das avaliações atuariais posteriores.

Art. 30 Revogam-se as disposiçÕes em contrário, em especial o artigo le da Lei Complementar
ne. 42 de Il de janeiro de 2013
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Rodovía BR 262, Ne 3.700 - KM 3,0
Trao de Alto bge, CARIACICA-ES.
CEP:29.151-570 - Tel: Q7) 33#-6166
Conelo Eletrãnico: semad.apoÍologistíco @gma ll,co

Ano Ativos lnativos Pensionistas Ente Custo
Especial

2014 Il.00o/o l'1.00o/o l'l.O0o/o 12.18o/o 0.00o/o

2015 11.00o/o ll.00o/o ll,00o/o 12,18a/o 0.000/o

2016 ll.O0o/o 1l,O0o/o ll,00o/o 12,180/o 0,00o/o

2017 ll.00o/o Il.00o/o ll.00o/o 12,180/o 0.00o/o
2018 ll,00o/o ll.00o/o 1,l.00o/o 12.18o/o 0.00o/o

2019 l1.OOo/o 11.00o/o ll.00o/o 12,18o/o 0.00o/o

2020 ll,OOo/o ll,00o/o 11.00o/o 12.18o/o 0.000/o
2021 l'l.0Oo/o I1.00o/o I1.00o/o 12,180/o 0.00o/o
2022 1l.00o/o ll,00o/o ll.0070 12,180/o 0,000/o
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PREFEITURA D§ CARIACICA
ESTADO DO

Çabinete do Prefeito

Àrt.4c A caput do artigo 3e da Lei Complementar 28/2009. passa a ter a seguinte redação:

Públicos
PrOpno

Santo e
a conce§§ao. a

manutenção dos previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência de
previstas na Constituição Federal. na

Art. 5e Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pubticação, surtindo seus efeitos a
partir de le de janeiro de 20I4.

Cariacica(E5), 23 de dezembro de 2013.
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Correio Elehúnico: semad.apoiologistlco @gmaíl.co
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