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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei Complementar
nO016/11, desta data, o qual Altera a redação do artigo 36, da Lei Complementar n" 115/07, que cria
o PREVICARAZINHO, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o PREVICARAZINHO, sabedor das dificuldades localizadas pelo Município com a
transferência do financiamento do passivo atuarial de acordo com a Lei revogada por este projeto,
propõe uma nova tabela transformando as alíquotas previstas na lei citada em aportes de valores
fixos mensais, conforme o presente projeto, com amparo legal e técnico perante o Ministério da Pre-
vidência Social, com a provação do Conselho Deliberativo e Fiscal da Autarquia, conforme cópia da
Ata n° 133/11, em anexo.

Primeiramente cabe salientar que os valores mensais relacionados na Tabela de Apor-
tes Mensais são objeto de estudo Atuarial, possuindo amparo técnico e legal perante ao Ministério de
Previdência Social e aprovação do conselho do instituto. Também, que a proposta apresentada se
mostra adequada a saúde financeira do fundo de previdência.

A Lei Complementar n° 135/2009 tratou de dar nova redação ao artigo 36 da Lei Com-
plementar nO115/2007, que criou o PREVICARAZINHO e definiu as seguintes alíquotas incidentes
sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas:

Quadro 1 - Alíquotas Passivo AtuarialL_ 2010 I 2011

I 21,70% L_~ 27,30%
Fonte: Lei Complementar nO 13512009

] 2012

l __~3,90% E2013-2044 -~'_. ----- - ----

38,52%
--- - -- - ._-

Com base nessas alíquotas foi demonstrado e projetado o valor a ser repassado a títu-
lo de Financiamento do Passivo Atuarial no período de 2006 a 2013, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Evolução dos Repasses ara Amortização do Passivo Atuarial

LEI VIGE-NelA REPASSE VARIAÇÃO VAR OI REPASSE VARIAÇÃO
MENSAL R$ . lo ANUAL R$ VAR. %

Lei Municipal nO
6_371/2006 OS/2006 R$ 125.000 R$O R$ 1.625.000 R$O
Lei Municipal nO
6_62712007 OS/2007 R$ 165.000 RS 40.000 24,24% R$ 2.145.000 RS 520.000 24,24%
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" UnlClpa n 01/2008 R$ 180,000 R$ 15.000 8,33% R$ 2.340.000 R$ 195,000 8,33%6.727/2008

Lei Municipal nO 01/2009 R$ 210.000 RS 30.000 14,29% R$ 2.730.000 R$ 390,000 14,29%6.924/2009
LeI Complementar nO 01/2010 R$ 290.000 RS 80.000 27,59% R$ 3.770.000 R$ 1.040.000 27,59%
135f2009

Lei Complemefltar nO 0112011 R$ 435.000 R$ 145,000 33,33% R$ 5.655.000 R$1.885000 33,33%
135/2009
Lei Complementar nO

01/2012 R$ 580.000 RS 145000 25,00% R$ 7.540.000 R$ 1.885.000 25,00%
135/2009
Lei Complementar n° 0112013 R$ 750,000 R$ 170,000 22,67% R$ 9.750.000 R$ 2,210.000 22,67%
135/2009

VARIAÇÃO TOTAL R$ 625.000 600,00% R$ 8.125.000 600,00%

Metodologia de Cálculo:
1 - Para o exercício de 2011 foi considerado com Base de Calculo os Vencimentos e Vantagens Fixas Mensais no valor de aproximada-
mente R$1.500.000,OO. Para os demais exercicios, foi considerado a reposição salarial pela inflação em 5% e, ainda, crescimento vegeta-
tivo da folha em 4%.

Nota-se que no período de 2006 a 2013 o repasse acumulará uma variação de 600%,
cujo montante acumulará uma diferença de mais de oito milhões de reais do inicialmente repassado.

Porém, o Projeto de Lei Complementar nO002/2009, que posteriormente foi aprovado
e sancionado, transformando-se na Lei Complementar nO135/2009, não observou alguns dispositi-
vos legais os quais citamos abaixo:

a) Artigo nO 21 da Lei Complementar nO 101/00 (LRF):

A evolução das alíquotas acarretaram e ainda vão acarretar em aumento de despesa
de pessoal. Em se tratando de aumento na despesa de pessoal, sob pena de nulidade, deve ser ob-
servado o disposto no art. 21 da LRF:

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I • as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e
no ~ 10 do art. 169 da Constituição;

o art. 21 remete ao art. 16 da mesma Lei o qual dispõe o seguinte:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercicio em que deva entrar em vigor e nos
dois subsequentes;
1/ - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e finan-
ceira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretri.
zes orçamentárias.

Dessa forma, o Projeto de Lei Complementar nO002/2009 deveria estar acompanhado
da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subsequentes e da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias, documentos estes que não foram encontrados junto ao Projeto
de Lei Complementar.

A intenção do legislador ao exigir que o projeto de lei que acarrete em aumento de
despesa de pessoal esteja acompanhado de impacto orçamentário foi uma forma de garantir a sus-
tentabilidade financeira do ente. O impacto do referido projeto deveria demonstrar a compensação
equivalenteao acréscimoda despesaprovenientede reduçãopermanentede de~rater
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b) Portaria n° 403/2008 do Ministério da Previdência Social

A Portaria na 403/2008 do Ministério da Previdência Social dispôs sobre as normas
aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social -
RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, definindo parâmetros para a se-
gregação da massa e deu outras providências.

o art. 19 da Portaria relata que:

Art. 19. o plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implemen-
tado a partir do seu estabelecimento em tei do ente federativo.
~ 1D O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição su-
plementar ou em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
~ 2D A definição de alíquota de contribuição suplementar ou aportes periódicos deverá estar fun-
damentada na capacidade orçamentária e financeira do ente federativo para o cumprimento do
plano de amortização.

Para o plano de amortização, conforme Lei Complementar nO135/2009, optou-se pela
alíquota de contribuição suplementar, diferentemente da nova proposta, qual prevê a amortização
através de aportes periódicos. Essa nova opção deve-se ao fato de que novos servidores, principal-
mente os vinculados na área da saúde, onde está havendo grande acréscimo, estariam entrando na
base de cálculo sem a devida motivação.

Quanto ao plano de amortização através de alíquotas suplementares estar fundamen-
tado na capacidade orçamentária e financeira do Município, questionamos como pôde ter sido obser-
vada se não fora elaborado o relatório de estímatíva de impacto orçamentário e financeiro.

Destacamos o Demonstrativo da Margem de Expansão de Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado constante no Anexo I - Metas Fiscais da LDO 2011, onde fica evidente o dese-
quilíbrio financeiro em sua maior parte, provocado pela Lei Complementar nO135/2011. O demons-
trativo extingue a possibilidade de expansão para novas D.O.C.C. devido o aumento permanente na
receita não suprir nem mesmo a metade o impacto de despesas obrigatórias que acresceram em
2011. Em outras palavras, pode-se dizer que o acréscimo no repasse de 2010 para 2011, estimado
em R$ 1.885.000,00 (um milhão e oitocentos e oitenta e cinco mil), acresceu sem a correspondente
fonte de financiamento.

Apesar disso, o município vem mantendo o pagamento em dia conforme prevê a LC nO
135/2009, porém, foram limitadas outras despesas, princípalmente às ligadas a atividades fim do
governo. Já, para os anos de 2012 e 2013, em permanecendo o atual plano de amortização, não
haverá fonte de financiamento nem mesmo para a reposição salarial do quadro geral dos servidores
municipais, uma vez que o acréscimo permanente na receita não será capaz de suprir as elevações
nas alíquotas de contribuição suplementar e o crescimento vegetativo da folha de pagamento.

Salientamos ainda, que o saldo orçamentário resultante da aprovação do projeto de
lei, em parte, será destinado ao reforço de dotações ligadas à serviços públicos de saúde, visto que a
outra parte já está comprometida com a reposição do saldo da amortização do passivo atuarial, pois
o mesmo, fora utilizado para empenho de despesas relativas ao exercício de 2010 com o pagamento
da amortizaçãodo passivoatuarialreferenteaomêsdedezembroe p~salàriO
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na sua impossibilidade financeira e dificuldade técnica de elaboração devido ao comprometimento
orçamentario para os próximos anos devido a permanência do repasse em desacordo com a capaci-
dade orçamentaria e financeira do município, dificultando a realização de políticas publicas.

Real e efetivo prejuízo a saúde publica municipal, que deixa de receber recursos ne-
cessarios e imprescindíveis a comunidade para aplicação de politicas publicas, consoante previsão
Constitucional prevista no art. 196 CF, em face do atual repasse em desacordo com a capacidade
orçamentária do município, que aplica mais no fundo de previdência do que em políticas públicas de
saúde, necessidade tão iminente.

Atenciosamente,

PREVI/IMD



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 016 DE 08 DE JULHO DE 2011.

A/tera a redação do artigo 36, da Lei
Complementar n° 115107,que cria o
PREVICARAZINHO.

Art. 10 O artigo 36 da Lei Complementar n 115/07 de 27 de dezembro de 2007.
que passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 36. A contribuição previdenciária de que trata o inciso X do artigo 27, de
todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações,
referentes ao financiamento do passivo atuarial, incidente sobre a totalidade da
remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos
desta Lei Complementar, durante um período de 408 (quatrocentos e oito) meses, a contar
de 1°de maio de 2011, se dará conforme tabela I em anexo, que faz parte integrante da
presente Lei.

~1°Para os exercícios de 2011 a 2044 os valores constantes na tabela se
referem a treze (13) contribuições anuais, pois foi considerada a contribuição em relação
ao 13" salário, de igual valor aos meses normais.

~2" Estes valores serão revistos anualmente, por ocasião da Avaliação
Atuarial, com a fixação em Lei dos novos valores necessários ao financiamento do
Passivo Atuarial."(NR)

Art. 20 Esta Lei entra em vigor a contar de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a contar de 10 de maio de 2011.

Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, em especial, a Lei Complementar
n° 135 de 26 de novembro de 2009.

Gabinete do Prefeito, 08 de julho de 2011.

PREVI/lMD



TABELA I

Adendo a Nota Técnica n° 2.000/11

Tabela de Valores Mensais de Amortização
Aportes mensais + 13° salário

Ano Executivo Leoislativo CAPSEM
2011 * 310000,00 7.085,76 3.072,91
2012 374939,02 7.562,05 3.279,46
2013 398,554,41 8.038,35 3.486,02
2014 422169,79 8.514,64 3692,57
2015 445785,18 8990,93 3899,13
2016 469.400,56 9.467,23 4.105,69
2017 493.015,95 9943,52 4.312,24
2018 516.631,33 10.419,81 4.518,80
2019 540.246,72 10896,11 4725,35
2020 563.862,10 11.372,40 4931,91
2021 587.477,49 11.848,69 5.138,46
2022 611.092,87 12.324,98 I 5.345,02
2023 634.708,26 12.801,28 5.551,57
2024 658.323,64 13.277,57 5 758,13
2025 681939,02 13753,86 5.964,69
2026 705.554,41 14.230,16 6.171,24
2027 729.169,79 14.706,45 6.377,80
2028 752.785,18 15182,74 6584,35
2029 776.400,56 15.659,04 6790,91
2030 800.015,95 16.135,33 6.997,46
2031 823.631,33 16.611,62 7.204,02
2032 847.246,72 17.087,91 7.410,58
2033 870.862,10 17.564,21 7.617,13
2034 894.477,49 18.040,50 7.823,69
2035 918.092,87 18.516,79 8030,24
2036 941.708,26 18.993,09 8.236,80
2037 965.323,64 19.469,38 8.443,35
2038 988.939,02 19.945,67 8.649,91
2039 1012554,41 20.421,97 8.856,46
2040 1.036.169,79 20.898,26 9.063,02
2041 1.059.785,18 21.374,55 9269,58
2042 1.083.400,56 21.850,84 9.476,13
2043 1.107.015,95 22.327,14 9682,69
2044 1 130.631,33 22.803,43 9.889,24

* 2011 = Valores a serem repassados de Maio a Dezembro + 13" Sal.
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Porto Alegre, 16 de maio de 2011.

Tabela de Valores Mensai~de Amortização

ADortes mensaIs + 1 sa ario
Ano Executlvo Leqlslatlvo Cansem

2011 * 310,00000 7.08576 3.07291
2012 374.93902 7.56205 3.27946
2013 398.55441 8.038 3S 3.48602
2014 422.169 79 8.51464 3.692 57
2015 445,785 18 8.99093 3.899 13
2016 459.400 56 9.467 23 4.10569
2017 493.01595 9.943 52 4.31224
2018 516,63133 10.41981 4.51880
2019 540.24672 10.896 11 4.725 35
2020 563.862 10 11.372 40 4.93191
2021 587,477 49 11.84869 5.138 46
2022 511.09287 12.32498 5.345 02
2023 634.708 26 12.801 28 5.551 57
2024 658.32364 13.277 57 5.75813
2025 581.93902 13.75386 5.96469
2026 705.55441 14.230 16 6.171 24
2027 729,16979 14.706 45 6.377 80
2028 752,785 18 15.182 74 6.584 35
2029 776.40056 15.659 04 6.79091
2030 800.01595 16.13533 6,99746
2031 823.631 33 16.611 62 7,20402
2032 847.24672 17.08791 7.41058
2033 870.862 10 17.56421 7.61713
2034 894.477 49 18.040 50 7.82369
2035 918.09287 18.51679 8.030 24
2036 941.70826 18.99309 8.23680
2037 965.32364 19.46938 8.44335
2038 988.93902 19.94567 8.64991
2039 1.012,55441 20.42197 8.85646
2040 1.036.169 79 20.898 26 9.063 02
2041 1.059.78518 21.37455 9.26958
2042 1.083.40056 21.850 84 9.47613
2043

.
1.107,01595 22.327 14 9,68269

2044 1.130,631 33 22,80343 9.889 24

* 2011 '" Valores a serem repassados de Maio a Dezembro + 13° Sal.

CSM - Consultoria e Seguridade Municipal S/S-tPP. - CNPJ 02696,620/0001,32
Av. Prot,hio Alves, 2854 - (onj, 501 - Pl.'lróPQ\is. Porto Alegre _ Fl5. CEP 90410-006

Fones: (51) 3212.9917 (9985.1211 J 9994,1975 _ Fone/l',1X: (51) 3227.8538 www.t.\In-MUMi.11.cOrll.br,



Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição através dos
telefones (51) 3212-9917, 9933-4433 ou e-mail csm@csm-atuarial.com.br

Atenciosament{~,

i.--~-, '
-,?,-:c'"'f()

Joel fraga da Silva
Atuário - MIBA 1090

Sócio Gerente

csr.J - Consultoria e Seguridade t.Junicipal S/S.[PP. - CNPJ 02,696,620/0001-32
Av. PrOlá~ioAlve$, 2851\ - (onj. 501 - P~trópolis. Porto Alegre _ RS. CEi' 90410-000

Fones: (51) 37.12.9917/9985.1211/9994,1975 - FOlle/Fax: (51) 3227.8538 www.{.~m"Jluarial.((}ln.bl

mailto:csm@csm-atuarial.com.br
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2011

A~!E.XO 1- META.S fiSCAIS

üEr.1CNS7R".T1VO OA MARGC:M DS '"::XPANSÃO DAS DESP!õSAS OERIGATÓRIAS DE CARÁTER CCNTINUAOO

E'oJEN70

D"c:m~r.i ••~" 7mns'Bfê.,r,i~s L~'Ti':~,tB~

(-i T",~ste'~noj,,5 ~c FUNOE3

Valor ,"',,,,visto 2~r,O

R$1,OC

2.235.690,97
355.74Ô,OO

í e79.9L!4.~q
(208.995,00)
L..02S.595,S7

F.::;n,E: CCNTAEIl!CAC.E M,-'NiC:FA!.

4853.8513,72
-'LOí7.E25,8í
41.030,:';0

I
A Oe",or,~,raçao dcamarge~T1de a:q:'Qi,~é.(; das c'esDes,,~ obrigs.tórias de c<lrále, Gcnti"uéH:::O'lISa"
e.os<'çurar que né.c haverá çiaç30 ée n::;'I'-' despes" sem a'correspDllcer,te fonte de finan~:;Hner,ia. Em
'çu"as pa!av,as, o ce.'1lcr,s:rative; :cerliiíica c el!meme. pHmanelle de re:eitc; para SUDc..-tar c ;vrr;ello
permê.,er,iI'J da cesçesê de caráter c:Jnunu.,"co, a~sim ent€!"',dic" 2cu€ia de,iv"c" de lei, conir"io, ou eto
ncrmê;ivo que fixe e obr.çaioriedade de exe:uçiio ,oor um penedo S<Jperío, a dcis exercidos, cum.crinco,
des.oa fOil'71a,.a di.opc~içi;c contida no arco40, S 2", inciso V da LRF

Nesse sentido, o aumento permanente de fac"ita é dennido come aquele proveniente da elevação de
alíquotas, enl!-,líaç20 d2 bEse de cálculc ou onajoração e-uc:iação de 1ributo ou contribuiç.ão (5 3" de "rt t7
da LF<:F)_

Assim, a presente estimativa considerou como ampliação ea ~<lse ee cálculo o crescimentc real da
atividade econômiC-2, dado que se refere à elevação da grandeza eC;Jnômica ou numérica sobre a qual se
aplic.3 urna alíquota para Sê obter' o mcntante a ser arrec"dado, assim corno os possíveis efeitcs dos
es;orç;Js do Município na implemenlaçito de medidas para c incremento das receitas próprias.

Desse modo, para estimai o aumento de rec~ita, considerou-se o prcváv€!.inc~ementc resultante da
variação real de Produto Interno .Bruto _ PIB, es~im"cc em 3,00% pera o período em paut".

Como aumento das despesas perm<lnen!es ce caráter obrigatório que te~ão impacto em 201" foi
considerado <I correção real dos venômenlcs dcs servidores públicos municipais, e os eíeitcs do
crescimento vegetativo da íotha salarial, bem como o resultado do incremento nas demais despesas de
cusieio decorrentes do aumento da atividade governamental.

Caso necessário, a Margem Liquida de E~pansão acima demonstrada, será utiiizac", pelo Poder
Executivo, como forma ce compensação do aumento das despesas obrigatórias ce caráter continuado em
20", obselVado o disposio no art. 17 da LOG.
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