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LEI  Nº  2.908,  DE  11  DE  MAIO  DE  2010LEI  Nº  2.908,  DE  11  DE  MAIO  DE  2010LEI  Nº  2.908,  DE  11  DE  MAIO  DE  2010LEI  Nº  2.908,  DE  11  DE  MAIO  DE  2010    
    

AAAAcrescenta dispositivos àcrescenta dispositivos àcrescenta dispositivos àcrescenta dispositivos à    Lei 2.859Lei 2.859Lei 2.859Lei 2.859 de 16 de de 16 de de 16 de de 16 de  dezembro   dezembro   dezembro   dezembro 
de 2.009, que dispõe sobre a alíquota de contribuição de 2.009, que dispõe sobre a alíquota de contribuição de 2.009, que dispõe sobre a alíquota de contribuição de 2.009, que dispõe sobre a alíquota de contribuição 
da Prefeitura ,Câmara e Autarquia passando a vigorar da Prefeitura ,Câmara e Autarquia passando a vigorar da Prefeitura ,Câmara e Autarquia passando a vigorar da Prefeitura ,Câmara e Autarquia passando a vigorar 
com a seguinte redaçãocom a seguinte redaçãocom a seguinte redaçãocom a seguinte redação....    
    
    
DR.DR.DR.DR.    AGENOR MAURO ZOAGENOR MAURO ZOAGENOR MAURO ZOAGENOR MAURO ZORZI, RZI, RZI, RZI, Prefeito Municipal da 

Estância de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 

FAZ SABERFAZ SABERFAZ SABERFAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

    
    Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º    ----  Acrescenta parágrafo único no art. 1° da Lei 

2.859 de 16 de dezembro de 2009, sob a seguinte redação: 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO.PARÁGRAFO ÚNICO.PARÁGRAFO ÚNICO.PARÁGRAFO ÚNICO. A partir do exercício de 2.011 a 

alíquota prevista no caput corresponderá a 16,20% da totalidade da remuneração de 
contribuição dos segurados em atividade, sem prejuízo de uma alíquota complementar 
destinada à amortização de déficit técnico apurado no cálculo atuarial, correspondente aos 
percentuais:  
  
I.I.I.I. Oito por cento , no exercício de 2.011;Oito por cento , no exercício de 2.011;Oito por cento , no exercício de 2.011;Oito por cento , no exercício de 2.011;    
II.II.II.II. Onze por cento , no exercício de 2.012;Onze por cento , no exercício de 2.012;Onze por cento , no exercício de 2.012;Onze por cento , no exercício de 2.012;    
III.III.III.III. Quatorze por cento , noQuatorze por cento , noQuatorze por cento , noQuatorze por cento , no exercício de 2.013; exercício de 2.013; exercício de 2.013; exercício de 2.013;    
IV.IV.IV.IV. Dezessete por cento , no exercício de 2.014Dezessete por cento , no exercício de 2.014Dezessete por cento , no exercício de 2.014Dezessete por cento , no exercício de 2.014    
V.V.V.V. Dezoito inteiros e quarenta e cinco décimos por cento nos exercícios de 2.015 a 2.043.Dezoito inteiros e quarenta e cinco décimos por cento nos exercícios de 2.015 a 2.043.Dezoito inteiros e quarenta e cinco décimos por cento nos exercícios de 2.015 a 2.043.Dezoito inteiros e quarenta e cinco décimos por cento nos exercícios de 2.015 a 2.043.    

    
 
    Art.2°Art.2°Art.2°Art.2°---- Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 11 

de maio de 2.010. 
 

 
AGENOR MAURO ZORZIAGENOR MAURO ZORZIAGENOR MAURO ZORZIAGENOR MAURO ZORZI    
PREFEITO MUNICIPALPREFEITO MUNICIPALPREFEITO MUNICIPALPREFEITO MUNICIPAL    

    
 Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 11 de maio de 

2.010 
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