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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

PROJETO DE LEI Nº 006, De 07 de janeiro de 2019. 
 
 

Altera as alíquotas incidentes sobre a 
remuneração dos Servidores Municipais 
para fins de contribuição ao IPERGS - 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e dá 
outras providências. 

 
 
 
Art. 1º - As alíquotas incidentes sobre a remuneração dos Servidores Municipais 
para fins de Contribuição ao IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio 
Grande do Sul, que eram de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) para os 
Servidores e de 7,5% (sete virgula cinco por cento) para o Município, passa a ser de 
18,2% (dezoito virgula dois por cento) para os Servidores e de 10,93% (dez virgula 
noventa e três por cento) para o Município, perfazendo um total de 29,13% (vinte e 
nove virgula treze por cento) sobre a totalidade dos salários de contribuição dos 
Servidores Municipais.  
 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei retroage a  1º de janeiro 
de 2019, em conformidade com o 1º Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o 
Município de Sobradinho e o IPERGS. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, RS, 
aos 07 dias do mês de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 
     Armando Mayerhofer, 
     Prefeito Municipal, em exercício. 
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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

 
Of.007 /19-SMA   Sobradinho, 07  de janeiro de 2019. 
 
 
Ilmo.Sr. 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho 
 
 
     Senhor Presidente: 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos  para apreciação e votação Projeto de Lei n° 006, que altera as 
alíquotas incidentes sobre a remuneração dos Servidores Municipais para fins de 
contribuição ao IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL e dá outras providências. 

Esta alteração de alíquotas faz-se necessária em 
razão do 1º Termo Aditivo ao Convênio firmado entre o Município de Sobradinho e o 
IPERGS, alterando  de 20% para 29,13%, as alíquotas de contribuição,  a fim de 
sanar o desequilíbrio financeiro entre as contribuições e as despesas do Instituto 
para com os atendimentos prestados, cujos valores apurados foram de 
R$1.676.838,58 referentes à receita da contribuição dos servidores e 
R$2.075.653,35 referentes às despesas realizadas pelos servidores em 
atendimentos, gerando uma sinistralidade de 123,78%. 

Em anexo cópia de correspondência  encaminhada 
pelo IPERGS ao município, que serviu de base para o cálculo das novas alíquotas. 

Contando com a aprovação do referido Projeto, em 
regime de urgência, desde já agradecemos 
. 

 
 Cordialmente, 
 
 
Armando Mayerhofer 
 Prefeito Municipal, em exercício 
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