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Lei n° 1.584, de 10 de dezembro de 2018. 

 
“Dispõe sobre a alteração da Lei 
1.511/2016 de 16 de setembro de 
2016 que trata da Reestruturação do 
Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Itajá/GO, e dá outras 
providências”. 

 
 

O Prefeito do Município de Itajá, Estado do Goiás, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores desta municipalidade aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - A Lei 1.511/2016 de 16 de setembro de 2016 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
Art. 52 – O não-recolhimento das contribuições a que se refere o inciso IV do 

art. 48 desta Lei, no prazo estabelecido no inciso II do artigo anterior, poderá ser 
objeto de parcelamento em até 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais, 
iguais e consecutivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, na 
redação das Portarias MPS nº 21/2013 e nº 307/2013. 

 
Art. 67 – (.....) 
§ 1º - A taxa de administração prevista no caput deste artigo será de 2% (dois 

por cento) do valor das remunerações, proventos e pensões dos segurados 
vinculados ao regime próprio de previdência social, relativo ao exercício financeiro 
anterior, observando-se que: 

I – será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de 
capital necessária à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, 
inclusive para a conservação de seu patrimônio; 

II – as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros 
não poderão ser custeadas com os recursos da Taxa de Administração, devendo ser 
suportadas com os próprios rendimentos das aplicações; 

III – o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas 
do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a Taxa de 
Administração; 

IV – a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos destinados à 
Taxa de Administração restringe-se aos destinados ao uso próprio da unidade 
gestora do RPPS; 
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V – é vedada a utilização dos bens adquiridos ou construídos para 
investimento ou uso por outro órgão público ou particular em atividades 
assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no inciso I. 

§ 2º - Na hipótese de a unidade gestora do RPPS possui competências 
diversas daquelas relacionadas à administração do regime previdenciário, deverá 
haver o rateio proporcional das despesas relativas a cada atividade para posterior 
apropriação nas rubricas contábeis correspondentes, observando-se, ainda, que, se 
a estrutura ou patrimônio utilizado for de titularidade exclusiva do RPPS, deverá ser 
estabelecida uma remuneração ao regime e virtude dessa utilização. 

§ 3º - Eventuais despesas com a contratação de assessoria ou consultoria 
deverão ser suportadas com os recursos da Taxa de Administração. 

§ 4º - Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma de bens 
imóveis do RPPS destinados a investimentos utilizando-se os recursos destinados à 
Taxa de Administração, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, 
mediante processo de análise de viabilidade econômica-financeira. 

 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos à 1º (primeiro) de novembro e ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ aos 10 dias do mês de 

dezembro do ano de 2018. 
 
 
 
 

Prefeito Municipal 
RENIS CÉSAR DE OLIVEIRA 

 
 
 

Secretário Municipal da Administração 
ROGÉRIO PAULINO 


