
PROJETO DE LEI Nº. 399/2011 
Autoria Poder Executivo 
 
 
     LEI Nº. 2450/2011 

 

 

“Dispõe sobre a homologação do plano de 

amortização para cobertura do déficit Atuarial, 

conforme diretrizes Emanadas Pela portaria n.º 403, 

de 10 de Dezembro de 2008, aprovação da alíquota 

patronal, homologação do cálculo atuarial e da outras 

providências”. 

 

 

 

 

O  Excelentíssimo  Senhor Prefeito municipal de Colíder, Estado de Mato 

Grosso, o Senhor Celso Paulo Banazeski, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 

Art.1º Fica equacionado o déficit estabelecido pelo cálculo atuarial realizado 

no mês de fevereiro de 2011 e será amortizado conforme a tabela I do anexo I desta lei. 

 

Art.2º O déficit mencionado no caput do artigo anterior será amortizado em 

34 (trinta e quatro) anos a contar da publicação desta lei, o qual somara a alíquota 

suplementar com a alíquota normal que será estipulada a cada ano por reavaliações 

atuariais. 

 

Art.3º A cada exercício os índices indicados na tabela I do anexo I desta lei 

poderão ser revistos conforme diminuição do déficit indicado na reavaliação atuarial usado 

como referencia nesta lei, o qual faz parte integrante desta lei. 

 

Art. 4º. O inciso III do Art. 44, da Lei Municipal n.º 2.361, de 08 de julho de 

2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

III - de uma contribuição mensal do município, incluída suas autarquias e 

fundações, definida na reavaliação atuarial, conforme o Art. 2º da Lei Federal 9.717/1998, 

com redação determinada pela Lei Federal 10.887/2004, igual a 13.21% (treze inteiros e 

vinte um por cento por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos 

segurados ativos. 

 

 

Art. 5º.   O art. 14 da Lei Municipal n.º 2.361, de 08 de julho de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 



 

Art. 14 - O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação 

mental, Artrite Reumatóide, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível 

e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em 

conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou 

moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral. 

 

Art. 6º. Acrescenta o parágrafo 5º no Art. 16, da Lei Municipal n.º 2.361 de 

08 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 5º O relatório médico pericial deverá constar, obrigatoriamente, o CID 

(Código Internacional de Doenças) da doença em que estará sendo concedido o beneficio. 

 

Art. 7º.   O art. 34 da Lei Municipal n.º 2.361, de 08 de julho de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 34 - O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver 

recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, pagos pelo RPPS. 

 

Art. 8º.   Revoga-se o parágrafo único do art. 48 da Lei Municipal n.º 2.361, 

de 08 de julho de 2010 

 

Art. 9º.   O art. 99 da Lei Municipal n.º 2.361, de 08 de julho de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 99 – O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente 

inválido, independentemente de sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, 

submeter-se a cada dois anos a exame médico a cargo do órgão competente.  

 

Art. 10. Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da 

reavaliação atuarial, realizado em FEVEREIRO/2011, que faz parte integrante da presente 

Lei. 

 

Art. 11.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 12.   Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colider-MT, em 01 de abril de 2011 

CELSO PAULO BANAZESKI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 



 

ANEXO I 

TABELA I 

EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANO TAXA CUSTO 

ESPECIAL 

ANO TAXA CUSTO ESPECIAL 

2011   3,73% 2029 8,93% 

2012 4,31% 2030 8,93% 

2013 4,89% 2031 8,93% 

2014 5,46% 2032 8,93% 

2015 6,04% 2033 8,93% 

2016 6,62% 2034 8,93% 

2017 7,20% 2035  8,93% 

2018 7,78% 2036 8,93% 

2019  8,35% 2037 8,93% 

2020 8,93% 2038 8,93% 

2021 8,93% 2039 8,93% 

2022 8,93% 2040 8,93% 

2023 8,93% 2041  8,93% 

2024 8,93% 2042 8,93% 

2025 8,93% 2043 8,93% 

2026 8,93% 2044 8,93% 

2027 8,93%   

2028 8,93%   


