PREFEITURA DE GUIA LOPES DA LAGUNA
ESTADO DE MATO GROSSSO DO SUL
CNJP 03.403.896/000148

LEI COMPLEMENTAR Nº. 092, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

“Altera a Lei Complementar n.º 040/2010,
de 19 de outubro de 2010, e dá outras
providências”.

JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1.º O artigo 17, caput e o § 2.º da Lei Complementar Municipal n.º 040, de 19 de
outubro de 2010, passa vigorar com as seguintes alterações:

Art. 17. A contribuição previdenciária do Município de Guia Lopes da
Laguna/MS, através dos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo, bem como
Autarquias e Fundações, é constituída de recursos oriundos do orçamento e
será calculada sobre o valor mensal da folha de pagamento dos seus
servidores segurados do sistema, na forma do § 1.º do artigo 18 desta Lei, no
percentual de 17,76% (dezessete inteiros e setenta e seis décimos por cento)
e, recolhida para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia
Lopes da Laguna/MS- IPSMGLL na forma do artigo 22 desta Lei.
§ 2.º Além da contribuição previdenciária prevista no caput deste artigo, o
Município de Guia Lopes da Laguna recolherá mensalmente ao IPSMGLL, na
mesma data, para amortização do déficit técnico, conforme apurado no
cálculo atuarial elaborado em 2018, data base de 31 de dezembro de 2017, o
valor correspondente às alíquotas nos percentuais descritos no campo "custo
suplementar" da tabela abaixo, respeitando-se o exercício financeiro de
vigência, calculado sobre o total mensal da base de contribuição dos
servidores segurados do sistema, na forma do § 1.º do artigo 18 desta Lei
Complementar, segue tabela:
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CUSTO SUPLEMENTAR

Art.2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos retroativos
a 01 de junho de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS, em 28 de junho de 2018.

JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL
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