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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. nO 012/17 - GPC Carazinho, 19 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO008/17 , 9 JAN. 1nl1

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei ".0

008/17, desta data, que Dá nova redação ao artigo 1° da Lei Municipal nO8.171/2017.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos a presente alteração, atendendo solicitação do Instituto

de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de Carazinho-

PREVICARAZINHO, em função de que os servidores aposentados e pensionistas do

regime próprio de previdência não amparados pela paridade constitucional deverão ter

seus proventos e pensões reajustados na mesma data e com os mesmos índices do

Atenciosamente.

regime geral de previdência social, sendo que o reajuste, para este ano de 2017, está

amparado pela Portaria MF nO8, de 13 de janeiro de 2017, cópia anexa.

, 7.,!JtI Prefeito

DDV

.WWW.carazinho.rs.9ov.br
Avenida Flores da Cunha, nO 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://.WWW.carazinho.rs.9ov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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PROJETO DE LEI N° 008, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.

Dá nova redação ao artigo 1° da Lei
Municipal nO8.171/2017.

Art. 1° O artigo 1° da Lei Municipal nO8.171 de 18 de janeiro de 2017, que
Concede revisão geral anual para 05 vencimentos dos servidores municipais, passa a
viger com a seguinte redação:

IlArt. 1° É concedido aos servidores efetivos, detentores de cargos
em comissão e de função gratificada, magistério, servidores inativos e
pensionistas do Município de Carazinho, Inclusive Autarquias e Fundações,
revisão geral anual de 6,30% (seis vírgula trinta por cento), sobre 0$ vencimentos,
proventos, pensões e gratificações, percebidos em 31/12/2016, a contar de 1° de
janeiro de 2017.

~ 1° A revlsao geral de que trata esta Lei não será aplicada aos
subsídios dos agentes políticos, nos termos do art. 7° da Lei Municipal nO 8.122,
de 21 de julho de 2016,

~ 20 Os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência
não amparados pela paridade constitucional terão seus proventos e pensões
reajustados na mesma data e com os mesmos índices do regime geral de
previdência social." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1° de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2017.

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone; (54) 3331-26991 e.maU; prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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PORTAAV\MF N SOE 13DEJ.ANBRO OE2017
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Tamanho do Texto + I tamanho do texto-

PORTARIA MF N* 8, DE 13 DE JANEIRO DE 2017
DOU de 16/0112017, seção I, pág. 12

Dispõe sobre o reajuste dos beneficios pegos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos demais

valores constantes do Regulamenlll da Previdência Social- RPS.

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 11do parágrafo único do ar!. 87
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Emenda Constituciooal n° 20, de 15 de dezembro de 1998; na
Emenda Constitucional n" 41, de 19 de dezembro d. 2003; na Lei n° 8.212, de 24 de julho d. 1991; no art. 41-A
da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991; na Lei nO 13.152, de 29 d. julho de 2015; no Decreto nO8.948, de 29 de
dezembro de 2016; • no Regu1amento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto nO3.048, de 6 de

maio de 1999,

Resolvem:
Art. 10Os beneficios pegos pelo Instituto Nacional do Seguro SociaJ- INSS _ reajustados, a partir d. 1° de
janeiro de 2017. em 6,S80/0 (seis inteiros e cinquenta e oito décimos por cento).

~ )0 Os beneficios a que se refere o caput, com data de início a partir de l° de fevereiro de 2016, serão
reajusmdos de acordo com os percentuais indicados no Anexo I desta Portaria.

~ 20 Para os beneficios majoIlldos por força da elevação do salário mínimo para RS 937,00 (novecentos e trinta
e sete reais), o referido aumento deverá ser desconmdo quando da aplicação do reajuste de que tta1am o caput e

o ~ lO.

~ 30 Aplica., •• o disposto neste artigo ás pensões especiais pegas ás vitimas da sindrome da ta1idotuida, aos
portadores de hansen1ase de que trata a Lei nO 11.520, de 18 de setembro de 2001. e ao auxilio especial mensal
de que trata o inciso II do ar!. 37 da Lei nO12.663, de 5 de junbo de 2012.

Art. 2° A partir de l° de janeiro de 2017, o salário de beneficio e o saláriQ de contribuicão não poderão ser
inferiores a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), nem superiores aRS 5.531,31 (cinco mil quinbentos e
trinta e um reais e trinta e um centavos).

Art. 3° A partir de 1° de janeiro de 2017:

1. não terão valores inferiores a R$ 937,00 (novecenlll. e trinta e sete reais), os beneficios:

a) de prestação continuada pegos pelo INSS correspondentes a aposentadorias, auxilio-doença, auxilio-reclusão
(valor global) e pensão por morte (valor global);

b) de aposentadorias dos aeronautas. concedidas com base na Lei n" 3501, de 21 de dezembro de 1958; e

c) de pensão espeeiaJ paga ás vítimas da sindrom. da talidomida.

n . os valores dos beneficios concedidos ao pescador, ao mestre de rede e ao pa.trão de pesca com as vantagens
da Lei nO 1.756, de 5 de dezembro de 1952, deverão corresponder, respectivamente, a I (uma), 2 (doas) e 3
(1Iês) vezes o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), acrescidos de 20% (vinte por cento);

III • o beneficio devido aos seringueiros e seus dependentes, concedido com base na Lei n° 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, terá valor igual a R$ 1.874.00 (wn mil oitocentos e setenta e quatro reais);



RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES

APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS (dispositivos permanentes e dispositivos de transição)

Dispositivo Data Limité para Base de Cálculo do Correção do Provento
Constitucional Ingresso no Serviço Provento

Público
Art. 40 da CF (atual) Não há Média Manutenção do Valor Real

Art. 2°da EC n° 41/2003 16/12/1998 Média Manutenção do Valor Real

Art. 6° da EC n' 4112003 31/12/2003 Ultima remuneração Paridade

Art. 3°da EC n' 47/2005 16/12/1998 Ultima remuneração Paridade

PARIDADE: Os proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposeotados e pensionistas.

VALOR REAL: Os beneficios serão reajustados pelos mesmos índices aplicados aos beneficios do Regime Geral de
Previdência Social- INSS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TECNICA
156/2017

I"! ~ f/c_AraV(l.
~ ~"" Materia: p~Ojetb.~e~)~?9"OB/2017~V Ementa: REVISAO'Gq~L/A~UAL. INICIATIVA.

í'> V {PODER, EXECUTIVO.iiIoJ!'t:>9SENTADOS E
/ }fCC>- PENSIONISTAS. RPPS. DIR'EllO SUBJETIVO.&~ ORIENTAÇÃO. FAVORÁVEL ,.,C

~} T / l ~~.j rala-se de I.pedldO encaminhado pela Servidora VlvJ.~.Ae\ Muner
Menezes Nunes ao-Oepartamento....!Juridico desta Casa.,.l:egislativa •.•.para que se)t emitida
oriêriú"çãotécnical;~m S~IJS aspectosconst~u~iQnai~e legais, aC,erca ~o projetô~ei. ~.
008/2017, de 19 de Janeiro de 2017, de autàna do.Poder Executivo, que dá nova'redaçao

ao artigo 1° da Lei Municipal n, 8,~8112017. '~'-"\. " ' I
Os motIvos constam-'em anexo, a mmuta de lei apresentada .

./' c-.! '_o" J I
É o brevíssimo relato, passa'.'Se a fundamentar.

\\ i~iciativa _d;-~esent~.~op;:.i'ÇãO r;Jt'lei~~ JOSlra legitima, vislo
se tratar de matéria de'1~.niCiativaprivativa do Chefe do Pode~! ExecLJtivo (concessão de
revisão geral anlJal a"o funcionalismo' público), não ~'avenào" viciOs, portanto, neste

particular'. I '\ ".....:~~,/ /./ I
\ O proJeto de lei pretende eSlende)"a (e!visão geral anual de 6,30%

aos inativos e pénsionistàs ....da administraçãó pública direta, das autarquias e das
fundações públicas, com efe1tos'a partir de 1~de janélro de 2017, "'orrigindo, aSSim, um

lapso na lei ant~~or ,'-.. C// ,/ /"\
() \ Com raZão.~, " LJ
\"'. .-.. /;:a ·\...'A '. - \ I '''-1~ >--;:",;;, d . ./. revl~ao ,gera anua uOS I?roventos e r~nsoes os inativos e

pensionistas do RPPS""encê>ritta",.amparo ;na ConstitrnÇãô dã~República de 1988, em
especial, no inciso X dt;.~éú.,;~:z;~?:~--:nO_:~~8d"d.o:seU:~~~ly

~)'~Jl.:;.:).,,~~J.c~
, Art. 29 - São de inicíaliva pri~.doG~ereito.asJeiS qUe-dISPoríham~Rb~-/-lff i~'9\i'~servidores publicos, seu regime jundiCo1r:4~~:~~:!f91. ;"slabilidade e aposentadoria;
'1Ar!. 37[ ...]

x . a rcmuneracao dos servidores publicos e o subsidio de Que trata o !i 4° do art. 39 somente podcrêo ser
fixados ou aUcrados por lei especifica, observada a iniciativa privaliva em cada caso. assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de indices (Grifou-se).
Art. 40. Aos servIdores titulares de cargos efelivos da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios,
incluidas suas autarquias e fundaç6cs. é asscgurado regime de previdência de caraler contributivo c sohdáno,
medinnle conlribuição do respeclivo enlc publico. dos servidores ativos e inativOS e dos penSIonistas.
observados critérios que preservem o equilibrio financeiro e atuarial e o disposlo neste anigo.

I
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Se não bastasse, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de
Carazinho, em seu art. 215, prevê que ~o provento de aposentadoria será revisto na
mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade~, e, ainda, em seu art. 244, prevê que Yas pensões serão atualizadas na mesma
data e na mesma proporção dos reajustes dos-vencimentos dos servidores em atividade,
inclusive quando decorrente,de:J7~~sforMâç~o ou\éctãS'sificação do cargo ou função em
que se deu o falecimento ~~u:ap"o~se'niaaoria~.'w. j". V tU' nh'(..'* . - 'CU!

~--..~\i~lém do mai;..rtr3tando-se apenas ~e~ájusle inflacionário,
possivel a .di~_n.sa\.de impacto orçamentá~_io. \ ., t~,
~y Por lais razõ~. o prJ;elo delei é Viávellecnicame~ ,

~-}! E a fundamentação.' ~
':"cJ r-E.a_conclus~o.. " 'V_

I), 1"- , ~~, ,~ \
! CARAZINIjO (l.<S),23 de janeiro de 2017.
i, ~ "

,1 ,.' "

I '--'-....
l Luis FERNA O BOURSC-HÊ"ID ,I
:1 '\ Procurador d Poder Leg'islativo,' I\~,I '~I j.

!

. /
~;(;/""" ',,- :

/. i

~

. "I: /," '':\
, '~ ./ .~ 1
\."'\..,'
'é) , " ".... j.c/~~.);. ,

~',;. '-:' ~ ,,~t','/
f'é;,.',-__ ,A'~~"/'~;"..--=_~~.::,'C//......JI':J ,'!,'I' _ ",::\..~ /'

" ~'=.-I.~JII-:Tf~\ ":'~'\'jV~./C" .-,~.,~'''':.'.~."----S
-ARA.ZI:\'HO' W.

I.,,)
~ 8° É assegurado o reajustamento dos benoficios para preservar-lhes. em carãler permanente. o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei,

2
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE ....-...
C();'lIssAo DE .JUSTIÇA I, FI1\ANÇAS

I'AIlECEIl

Pal'eccr n"OO!J!:Wlj
Pl'ojct.n de Lei nO 00811 í
Aut.or: r~x(,l:llli\'o :\111l1ídp:ll
E 111(: 111a: D:í nO\,(-1 I'édaçúo ,lO ,11'[ ig-o I" da Lei l\lullIci pa I n" S. Ií Ino 1í.

({"Iat.ol': .Joilo Pé(lro ,\lbllquC'l'que
RC!:ltÓI'io

TIl Execull\'o !\Iulllclpal. (r<lmita rw:;:;la ('n:-;:I
1, .\ llla!l:na fllll nn:ll:-\e. «(' ali tona (O I" I' I

, rl I' 'I I 1."1', l(,lIdo como o lJPllHI a '.Jllt~1l ,ll <lellHaLq:islalinl, :-;nb 'I'l lornHl e 1'0)(',o (C c

cil;l{b. . .
:L .\tplIdl'lldo n$ llDrma:;:; l'on:-;Iiillciomú;.: d(' lt'lll11ilnç[lO que di:-:Clplil1:111l a matl'l'1a,.o

I'l'lt'l"irio Pmj('IO de 1,('1 1~:-;1l\ l'nh n rt'!-'pll1l~:lbillll;'ldt' c\(':-:t:l ('Ollll:"nn Iw~'a que :-('J:I

(' In bOl'<ulo o ]HIl'l'!t'PI' ~ohn' :::Ull h'g:a Ii<!;Hit'. <:()Il~tit IlclOn;d ir! af1p p n"g"llllP n\ a JH.ino,',

:1, ,\co~IOLJ-~l'P p:~r('crl' jurídICO n' l,lH/10I,;"

Vot.o do I{elator

Vcn~<ld()r Luís F, êl1 n

_I. ('nl\dl1i.~e h'gilinw a iniciativa dp:-;tn pl'opll"il,:fm de 11'1, tpIH\n em ,,;:-:tfl ~l' Irni:!r de
inlf"re:,~',;('local e seI' privai I\':I 00 Clwf(, do IJorier ExC'cut ;\'0, n;1o h<l\'(~llrln \'1(:10:'"

:), lla l1lP:-1l1H formH. r:onl'il1cl'an£io n:'Io haV(~r llP.l:t'!'l'lrladr' de ;lllP,a('\.~ ,ol'çnnlf:1l1anO por
lnltar.:,,' alll'IW:-; df' rt'HjU:-:LI' Inn,H:iollÚI'lO. 11<10IH.'I quai"qll('r IndH.':lll:-;dl~ llf'gHIHhllh'

I'/nu im:ollsl ii (I(:ion a lir! :Ide,
I, I I I I' 1 fi P \'l,th;lid••d(' do

1'01' t.al 1':11,:'10, \-0'1':\ li 1{eiall'H' pc!:! CI)ll:4lilw:;una H IH C', r~J1]{ n {'(i.

IJI'P::;('ntc Projeto de Lei,
';", 0:-; dcmnis integrante.-: da ('oml. ",H) \-UL\H.\:\! DE .\('()f{J){),

Saladl'[{,'IIII"~I"..\111{,illl.ih:H'''lr'''"~~' rl" ~IJI,.

'p~lúrclo iloppetl

M"HI"

~)~~LJP
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CO~llssAo DE OIlDEM I;CONOMICA I';SOCIAL

P.t\I{EGI'~H.
+ "-t \

r: .'Ilal'(:ct:rnoOO!Jf201í ..•':' _ .••....
Pl'ojeto de Lei nO 008t1í _~4'. ,.
'/\\11,01': Exec\ltivo MUllici'pnl /"
Elllcn ta: )):1 no\;;; l'côação ao ar! i!;!o I" dH Lej l\'hlllic.iPAI n" 8. 171/20 17.

" r ,

H(:latol'; D:'Iniei,\V'eher
•

l{clalúl'io
.,

.\ \l~Al.êria em ;-l'l1álisf'. de aUlorin do PodeI" Executivo. u'Hmii.fl nesta (';.l,!':flLcgi~lllliv<l.J. • I
,!':oba forma de Projeto de J Ri. tendo como ohjel i\'o:'l Elllenln acima cihH fi.

:lo .\lcllc1enlio à~normas rcginHH\t.lli,!': de ir:1mii.nçilo que diseiplinam fi matériH. o refprído
'Projeto de Lei estú sob H r~~ponsflbilidad(' dC!:lt.:-1ComisSlio para que seja elahorado
pal'eCC1' sobre aspect-Os de ordem c(;OnÔmicll c social.

:1. r\costou-se parecer jurídico.

Voi.o do Helfltol'

4. Adol.1.se o fundfllncl'\t.o do pal"cc:er da Comi>;silo de ,Ju~tiça r Finanças. I 1
G. Adelllais. nilo se \'t:'rif1~fl iIllP}H~t.O1H!g'nl.Í\'o 111'1ecollOlllifl (' na ~oeiedadc oca.

G. Por lall'aziio. VOTA o Reil'twl' de m:ol'do ao Projeto de tRi.
- ()s dC.lllni;:; inte!!I"Hni.cl-: da C'.omis::;Ão VOTAR.\~'l DE ACOHUO.,.

/ \,'

'ereõ\dor Gim
Secretll'io

,
! .
5[1\;.)ele Heuniõc~ Anló~'
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Coroúnl10 31 de ioneiro de 7.017

E~nADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

/

A Suo bcelencio o Senhor
Iv',il:on Schmi1z
Pleleiluro Iv\unici.ool de COfozinho
COlozinho, RS

Alencioscmen1e

0\ ._plOjelo de lei OOlJ 17 do [y,eculivo Municipal Acrescente ol,ibuiçoo
e formo de reclulo:nenlo pore os ccrgm de ArquiC10. Engen\leirO Civil e lopógro

1o
,

cons\onies no lei Municlpcl nn 7,088/09. Aprovado por unanimidade.
07 _ Proie1o de lei 008/ \ 7 do E:r,eculi'Jo !'.liuniçipol Dó nOva redação 00

afligo lD do lei lv'IunicipOí n° 8.\71/2017. Aprovado por unanimidade,
03 o!'Prêjel(J'de'.lei OIO/~7.-do.E;~ecujivOMunicipal o quol AuiorilO o

, " ~-~..' ~-.- -
exlinção do Fundação Educccional e iecno16gico CC COfOzinho - Fur..JDE1F.C,

Aprovado por unanimidade,
O" _P:olelo de Lei Oi 1/17 do Fxecuiivo MU:liCipo! o qvo! Crio, exlingue e

onero padrão de Co~çJm e;ll Comissão e funçoO Grorlíícodo no OrgoniwçOO

AdminislrolivC Bosico do Municipio- Aplovodo por unanimidade.
OS _ P(Ole

lo
de lei Complemen1o: 00\ II i do E)I'cculivo Iv'luniclpcl o quo

l

Dó novo redoçoo 00 copu\ do Arl 1\5 do lei Compl!?men1or n° I 1012006

Aplovodo poe unanimidade.

Comunicamos a Vosso bce1êncio de que es:e Legislativo. em
Reu,nioo ey,troo1d'lnófic no dia 30/0\12017, volOu os. seguinles projetm de I~i
ofiundos desse poder Execu1ivo, os quois relacionamos obcixo.

f,5sunlo:voloçoo de p~oietm

". Ey:celenlíy:,lrno Senhor Prefeilo Municipcl'

ar 02012017

~v. FI.c.res da Conha, 799 - Caixa Postal:E.mall.camaracrz@camaracrz,rs.gov.br 440 - F=A8X: 54 3330 2322 - CEP 99500-000. CARAlINHO/RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N' 8.174, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.

Dá nova redação ao artigo 10 da Lei
Municipal d' 8. 17112017.

o PREFEITO DO MUNicípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 10 O artigo 10 da L.eiMunicipal nO8 171 de 18 de janeiro de 2017, que
Concede revisão geral anual para os vencimentos dos servidores municipais, passa a
viger com a seguinte redaçao:

"Art. 1° É concedido aos servidores efetivos, detentores de cargos
em comissão e de função gratificada, magistério, servidores inativos e
pensionistas do Município de Carazinho, inclusive Autarquias e Fundações,
revisão geral anual de 6,30% (seis vírgula trinta por cento), sobre os vencimentos,
proventos, pensões e gratificações, percebidos em 31/12/2016, a contar de 1° de
janeiro de 2017.

~ 1° A revlsaa geral de que trata est<3Lei não será aplicada aos
subsidias dos agentes poJiticos, nos termos do art. 7° da Lei Municipal nO 8.122,
de 21 de julho de 2016,

~ 2°Os aposentados e pensionistas do regime prôprio de previdência
não amparados pela paridade constitucional terao seus proventos e pensões
reajustados na mesma data e com os mesmos índices do regime geral de
previdência sacia!." (NR)

Art. 2° Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1(')de janeiro de 2017

Gabinete do Prefeito. 31 de janeiro de 20í7.
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