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LEI COMPLEMENTAR Nº 127 DE 27 DE JULHO DE 2020 

 

(Autógrafo 039/2020 – Projeto de Lei 

Complementar nº004/2020 – do Executivo) 

 

“DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS 

BENEFICIÁRIOS PARA O RPPS DO MUNICÍPIO DE 

ITAPEVI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

IGOR SOARES EBERT, Prefeito do Município de 

Itapevi, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, 

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte lei: 

 

Art. 1º A contribuição mensal dos segurados ativos, para a 

manutenção do regime de previdência de que trata esta Lei, 

corresponde a alíquota de 14% (quatorze por cento), incidente 

sobre o total da base de contribuição, conforme previsto em 

Lei específica, como também sobre o abono anual. 

 

§ 1º. A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, 

considerado o valor da base de contribuição ou do benefício 

recebido, de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e 

cinco décimos pontos percentuais; 

 

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.089,60 (dois mil, 

oitenta e nove reais e sessenta centavos), redução de cinco 

pontos percentuais; 

 

III - de R$ 2.089,61 (dois mil, oitenta e nove reais e 

sessenta e um centavos) até R$ 3.134,40 (três mil, cento e 

trinta e quatro reais e quarenta centavos), redução de dois 

pontos percentuais; 
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IV - de R$ 3.134,41 (três mil, cento e trinta e quatro reais e 

quarenta e um centavos) até R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um 

reais e seis centavos), sem redução ou acréscimo; 

 

V - de R$ 6.101,07 (seis mil, cento e um reais e sete 

centavos) até R$ 10.448,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e 

oito reais), acréscimo de meio ponto percentual; 

 

VI - de R$ 10.448,01 (dez mil, quatrocentos e quarenta e oito 

reais e um centavo) até R$ 20.896,00 (vinte mil, oitocentos e 

noventa e seis reais), acréscimo de dois inteiros e cinco 

décimos pontos percentuais; 

 

VII - de R$ 20.896,01 (vinte mil, oitocentos e noventa e seis 

reais e um centavo) até R$ 40.747,20 (quarenta mil, setecentos 

e quarenta e sete reais e vinte centavos), acréscimo de cinco 

pontos percentuais; e 

 

VIII - acima de R$ 40.747,20 (quarenta mil, setecentos e 

quarenta e sete reais e vinte centavos), acréscimo de oito 

pontos percentuais. 

 

§ 2º. A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto 

no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de 

contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre 

a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. 

 

§ 3º. Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir 

da data de entrada em vigor desta Lei Complementar, na mesma 

data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados 

aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a 

legislação específica. 

 

§ 4º. A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a 

redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será 

devida pelos aposentados e pensionistas, e incidirá sobre o 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE GOVERNO 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Vila Nova Itqapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600  | sec.governo@itapevi.sp.gov.br 

 

3 
 

valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões 

que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será 

considerada a totalidade do valor do benefício para fins de 

definição das alíquotas aplicáveis. 

 

Art. 2º Para efeitos do artigo 36, inciso II da Emenda 

Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, fica 

referendada integralmente, no âmbito do RPPS do Município, a 

alteração promovida pelo artigo 1º daquela Emenda no artigo 

149 da Constituição Federal e a revogação prevista na alínea 

"a" do inciso I do artigo 35 da mesma Emenda. 

 

Art. 3º Esta lei complementar entrará em vigor no 1º dia do 

quarto mês subsequente à data de sua publicação. 

 

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Itapevi, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

IGOR SOARES EBERT 

Prefeito  

 

Publicada, por afixação, no lugar de costume e registrada em 

livro próprio, na Prefeitura do Município de Itapevi, aos 27 

de julho de 2020. 

 

 

 

WAGNER JOSÉ FERNANDES 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 


