
NOTA INFORMATIVA - AUMENTO DA 

ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

14%. 

  

Atenção servidores ao PL 375 de 03 de dezembro de 2020 que AUMENTA a alíquota 

da Contribuição Previdenciária do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

Públicos de Valparaíso de Goiás (IPASVAL) de 11% para 14% para TODOS os 

Servidores do Município de Valparaíso de Goiás, independentemente de sua faixa 

salarial.  

O aumento de 14% representará um ASSALTO aos servidores municipais e acarretará 

na redução salarial diretamente em seu contracheque!  

O SINDSEPEM/VAL informa que NÃO é 14% a alíquota da contribuição previdenciária 

que deverá ser descontada e cobradas para TODOS os servidores públicos do 

Município, mas SIM uma contribuição da ALÍQUOTA PROGRESSIVA dos servidores da 

União, essas alíquotas progressivas são por faixa salarial, além de ser legal elas são 

mais justa aos servidores. 

É sabido que os Municípios brasileiros estão sendo demandados pela EC 103/2019 e 

outras medidas administrativas da União para fazer a reforma do RPPS e das regras da 

previdência dos servidores municipais. A forma de fazer - de estudar e decidir – de 

distribuir o ônus, não pode ser definida somente pelo prefeito, e sim uma decisão 

construída de maneira coletiva e democrática.  

Desta forma não podemos aceitar uma rápida aprovação da reforma no Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás (IPASVAL) 

de forma autoritária e sem discutir com a categoria os verdadeiros impactos 

financeiros.  

O SINDSEPEM/VAL informa que o aumento de 14% na alíquota vai ao 

DESENCONTRO do que dispõe o Art. 11 da EC 103/2019, pela qual deixa 

claro que o IPASVAL, se aprovar Lei local poderá adotar a contribuição 

progressiva dos servidores da União para seus servidores municipais. A 

combinação da autorização do §1° do Art. 149 da CF, a imposição do §4° do 

Art. 9° e a definição do Art. 11 da EC 103/2019 sustentam a adoção da 

contribuição progressiva dos servidores da União. Esse entendimento 

está sendo adotados por vários municípios brasileiros.  Portanto, a 

determinação da EC 103/2019 é de que o RPPS com déficit atuarial deve ter, 



no mínimo, a mesma contribuição dos servidores da União – claramente 

definida no Art. 11 da mesma EC.  

Adoção da contribuição progressiva dos servidores da União para os 

servidores do Município de Valparaíso de Goiás é legal e justa. Em 

observância do princípio tributário da capacidade contributiva, previsto no § 

1º, do art. 145 da CF, em outras palavras informa, que quem ganha mais paga 

mais o seu tributo, com isso cabe à lei dosar o peso da tributação de acordo 

com a capacidade contributiva de cada um. 

Vejamos as diferenças: 
 

Contribuição ao IPASVAL 

    
Alíquotas progressivas dos Servidores da 

União 
 Prefeito 

  Faixas salariais Alíquota na faixa salarial % sobre o salário %sobre o salário 

1ª Até R$ 1.045,00 7,5% 7,5% 14% 

2ª 1.045,00 a 2.089,60 9,0% 8,2% 14% 

3ª 2.089,61 a 3.134,40 12,0% 9,5% 14% 

4ª 3.134,41 a 6.101,06 14,0% 11,7% 14% 

5ª 6.101,07 a 10.448,00 14,5% 12,9% 14% 

6ª 10.448,01 a 20.896,00 16,5% 14,7% 14% 

 

Nesse sentido, a alíquota da contribuição dos servidores da União não é 14% 
de forma linear, mas 14% com as reduções e majorações estabelecidas no §1° 
do Art. 11 da EC 103/2019, tem faixas salariais com menos de 14% e faixas 
salariais com mais de 14%. 
 
Vejamos os dados comparativos da contribuição progressiva dos servidores 
da União com a alíquota de 11% e 14% e seus impactos financeiros:  
 

Análise dos impactos financeiros no aumento da contribuição ao IPASVAL  

Salário 

Desconto de 
11% ao 

IPASAVAL 
Em R$ 

Desconto de 
14% ao 

IPASAVAL Em 
R$ 

Desconto ao IPASVAL 
com alíquotas 

progressivas dos 
Servidores da União 

Em R$ 

Desconto ao 
IPASVAL com 

alíquotas 
progressivas dos 

Servidores da 
União Em % sobre 

o salário 

                         
1.045,00  

                         
114,95  

                                   
146,30  

                                                    
78,38  

7,50% 

                         
2.089,60  

                         
229,86  

                                   
292,54  

                                                  
172,39  

8,25% 

                         
3.134,40  

                         
344,78  

                                   
438,82  

                                                  
297,77  

9,50% 

                         
4.000,00  

                         
440,00  

                                   
560,00  

                                                  
418,80  

10,47% 



                         
5.000,00  

                         
550,00  

                                   
700,00  

                                                  
559,00  

11,18% 

                         
6.101,06  

                         
671,12  

                                   
854,15  

                                                  
713,21  

11,69% 

                       
10.448,00  

                      
1.149,28  

                               
1.462,72  

                                              
1.343,61  

12,86% 

                       
13.729,30  

                      
1.510,22  

                               
1.922,10  

                                              
1.885,03  

13,73% 

 

O desconto de 14 % sobre todos os salários dos servidores é um desconto 
indevido e imoral nos baixos salários, que representam em média 70% da 
folha de pagamento. O direito de uma contribuição menor para os menores 
salários é legal e justo e não deverá ser usurpado pelo Prefeito e pela sua base 
de Vereadores.  
 
A alíquota de 14% além de não encontrar sustentação legal na EC 103/2019, 
nega um direito aos trabalhadores/as que ganham menos do teto do RGPS (R$ 
6.100,06).  
 

Veja na tabela abaixo que entre os 14% e a contribuição com alíquotas 
progressivas dos Servidores da União, todos os Servidores do Município de 
Valparaíso de Goiás vinculados ao IPASVAL perderão entre 0,27% e 6,50% 
do salário líquido. 
 

 

 

Diante ao exposto, o aumento de 14% representará um assalto aos servidores 
municipais e acarretará na redução salarial irreparável. O SINDSEPEM/VAL 
informa a todos os servidores que não é 14% a alíquota da contribuição 
previdenciária que deverá ser descontada e cobradas para TODOS os 
servidores públicos do Município e sim uma contribuição da alíquota 
progressiva dos servidores da União, essas alíquotas progressivas é por faixa 
salarial, além de ser legal elas são mais justa aos servidores.  
 

Salário
Desconto de 11% ao 

IPASAVAL Em R$

Desconto de 14% 

ao IPASAVAL Em 

R$

Desconto ao IPASVAL 

com aliquota 

progressivas dos 

Servidores da União 

Em R$

Desconto ao 

IPASVAL com 

aliquota 

progressivas dos 

Servidores da 

União Em % sobre 

o salário

Perda em R$ no 

salário líquido entre 

14% e as alíquotas 

progressivas

Perda em % no 

salário líquido 

entre 14% e as 

alíquotas 

progressivas

1.045,00                 114,95                              146,30                             78,38                                     7,50% 67,93                            6,50%

2.089,60                 229,86                              292,54                             172,39                                   8,25% 120,15                          5,75%

3.134,40                 344,78                              438,82                             297,77                                   9,50% 141,05                          4,50%

4.000,00                 440,00                              560,00                             418,80                                   10,47% 141,20                          3,53%

5.000,00                 550,00                              700,00                             559,00                                   11,18% 141,00                          2,82%

6.101,06                 671,12                              854,15                             713,21                                   11,69% 140,93                          2,31%

10.448,00              1.149,28                          1.462,72                         1.343,61                               12,86% 119,11                          1,14%

13.729,30              1.510,22                          1.922,10                         1.885,03                               13,73% 37,07                            0,27%

Análise dos impactos financeiros no aumento da contribuição ao IPASVAL 



O SINDSEPEM/VAL entende que o Município de Valparaíso de Goiás, e os 
demais municípios brasileiros estão sendo demandados pela EC 103/2019 e 
outras medidas administrativas da União para fazer a reforma do RPPS e das 
regras da previdência dos servidores municipais. Entretanto, tal medida não 
poderá ser realizada e ser definida somente pelo Prefeito, e sim uma decisão 
construída de maneira coletiva e democrática.  
 
Desta forma, o SINDSEPEM/VAL, não poderá aceitar uma rápida aprovação da 
reforma no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de 
Valparaíso de Goiás (IPASVAL) de forma autoritária e sem discutir com a 
categoria os verdadeiros impactos financeiros.  
 
A Direção sindical, defende a composição de uma mesa de estudos com 
representantes do Sindicato, da Câmara de Vereadores, do Conselho de 
Gestão do IPASVAL e da Administração Municipal para o devido estudo da 
realidade do IPSAVAL e da EC 103/2019, antes de qualquer alteração na 
legislação municipal e nas regras do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás (IPASVAL). 
 
E, a partir dos estudos, que o Sindicato tenha tempo para fazer um amplo 
debate com o conjunto da categoria dos servidores municipais sobre as 
eventuais alterações necessárias no IPASVAL, com deliberação em assembleia 
da categoria sobre as propostas a serem defendidas pelo sindicato.  
 
Colega Servidor (a) participe do Sindicato e das lutas em defesa dos interesses 
da categoria e da classe trabalhadora.  
 
A luta faz a LEI! 
 
Participe dessa luta. Juntos somos mais fortes! 
 


