
DECRETO Nº 025/2018, DE  04 DE JULHO DE  2018.

REGULAMENTA  DISPOSITIVO  DA  LEI
MUNICIPAL Nº 1628, DE 09 DE NOVEMBRO DE
2010.

O Prefeito do Município de Acopiara/CE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que se encontra em pleno vigor o art. 2o da Lei Municipal no

1628/2010, que trata do plano de amortização do deficit atuarial;

CONSIDERANDO a  necessidade  da  manutenção  do  equilíbrio  financeiro  e
atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Acopiara,

DECRETA:

Art.1º A alíquota de contribuição de responsabilidade da Prefeitura de Acopiara,
suas autarquias e fundações, bem como da Câmara Municipal, será de 20,20% e incidirá sobre
a  totalidade  da  remuneração  de  contribuição  dos  segurados,  já  acrescida  a  da  taxa  de
administração.

§1º A taxa de administração, destinada ao custeio das despesas administrativas
e operacionais, exceto aquelas referentes a pagamento de benefícios, é de 2,00%.

§2º  Institui-se, a título de plano de Amortização do deficit atuarial, sendo ônus
exclusivo  da  Prefeitura  de  Acopiara,  inclusas  suas  autarquias  e  fundações,  bem  como  a
Câmara Municipal alíquota suplementar conforme tabela seguinte:

                  §3º A taxa suplementar de que trata o caput passará a vigorar a partir da publicação
deste Decreto.

 Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as demais
disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, 04 de julho de 2018.

ANO %
2018 a 2020 6,06%
2021 a 2024 12,06%
2025 a 2028 18,06%
2029 a 2032 24,06%
2033 a 2036 30,06%
2037 a 2040 40,06%
2041 a 2044 45,06%
2045 a 2049 50,06%



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  ACOPIARA,  Estado  do  Ceará,  no  uso  da
atribuição que lhe confere o art. 89, inciso I, alínea a, da Lei Orgânica do Município de
Acopiara, e tendo em vista o disposto no  §5º, do art. 1º da Lei Municipal nº 1.255/2003
c/c art. 37 da Constituição Federal.

Pelo presente edital de publicação, por afixação no átrio da Prefeitura Municipal
de Acopiara-Ce, vem, a tornar público o Decreto 025/2018 , de 04 de Julho de 2018,
que REGULAMENTA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 1628, DE 09 DE NOVEMBRO DE
2010, dando total conhecimento à população.

Gabinete do Prefeito, 04 de julho  de 2018.


