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Porto Alegre, 28 de maio de 2019. 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM nº 21.623/2019. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho, por sua agente, Viviane 
Menezes, solicita orientação quanto ao projeto de lei complementar nº 4, de 2019, de 
iniciativa do Prefeito, que “Regulamenta o artigo 36 da Lei Complementar n° 115/07 e 
revoga a Lei Complementam0 219/18”. 
 
  O projeto de lei objetiva a alteração da alíquota suplementar a ser 
suportada pelo ente para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores.  
 
  Junto à proposição não veio encaminhado o cálculo atuarial, bem como 
estimativa de impacto orçamentário-financeiro. 
 
 
 
 
II.  Inicialmente, quanto ao aspecto formal, não há vício de iniciativa, uma 
vez que compete ao Prefeito dar início ao processo legislativo de projeto de lei que 
trata sobre matéria pertinente ao Regime Próprio de Previdência Social (art. 61, § 1º, 
inc. II, alínea c, da Constituição Federal – aplicado por simetria ao Prefeito Municipal).  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
III.  No que diz respeito ao conteúdo da proposição, importante o disposto 
na Lei nº 9.717, de 1998, que Dispõe sobre regras gerais para a organização e o 
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal:  
 

Art. 2
o
 A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de 
previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser 
inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro 
desta contribuição. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 
[...] 
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Art. 3
o
 As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios para os respectivos regimes próprios de 
previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos 
efetivos da União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições 
sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas 
aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente 
estatal. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 

 
  Por sua vez, a Lei nº 10.997, de 2004, estabelece que a alíquota de 
contribuição do servidor da União é de 11% (onze por cento)1.  
 
  Ainda, a Lei nº 9.717, de 1998, dispõe ser de responsabilidade do ente a 
cobertura de eventuais insuficiências financeiras: 
 

Art. 2º [...] 
§ 1

o
 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis 

pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime 
próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. (Redação 
dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 

 
  Assim, com base na legislação posta, entende-se que a alíquota patronal 
normal não pode ser inferior à alíquota do servidor, ou seja, não pode ser inferior a 
11%. 
 
  Nesse sentido, a Portaria nº 402, de 2008, que disciplina os parâmetros 
e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis nº 9.717, de 
1998 e nº 10.887, de 2004, deixa claro que contribuição do ente e aporte de recursos 
para cobertura de déficit atuarial, mediante alíquota suplementar, não se confundem: 
 

Art. 3º Os RPPS terão caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 
do ente federativo, dos servidores ativos, inativos e pensionistas, 
observando-se que:  
I - a alíquota de contribuição dos segurados ativos destinada ao RPPS não 
poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargos efetivos da União; 
II - as contribuições sobre os proventos de aposentadoria e sobre as pensões 
observarão a mesma alíquota aplicada ao servidor ativo do respectivo ente 
federativo e incidirá sobre a parcela dos proventos e pensões concedidas 
pelo RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
RGPS;  

                                                 
1
 Art. 4

o
  A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias 

e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), 
incidentes sobre: [...] 
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III - a contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da 
contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta, observado o 
cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais anuais.  
§ 1º O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais 
insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do pagamento de 
benefícios previdenciários, ainda que supere o limite máximo previsto no 
inciso III do caput. 

 
  Veja-se que contribuição do ente, assim entendida a contribuição 
normal necessária ao custeio dos benefícios previdenciários, está disposta no inciso III, 
ao lado dos dispositivos que tratam da contribuição do servidor ativo e dos inativos e 
pensionistas. Já quando refere a necessidade de aporte de recursos para cobertura de 
insuficiências financeiras, ou seja, para recuperação do passivo atuarial, o que pode se 
dar mediante a instituição de alíquota suplementar, a disciplina vem disposta em 
parágrafo, o que importa concluir que se tratam de recursos com natureza distinta, 
não se confundindo com “contribuição do ente”, nos termos da lei, para fins de análise 
de percentual de contribuição. 
 
 
 
 
IV.  Então, analisando o conteúdo do projeto de lei encaminhado, tem-se o 
estabelecimento de alíquota suplementar no percentual de 24,80%, para o exercício 
de 2019, incidente “sobre a totalidade de remuneração de contribuição dos servidores 
ativos, inativos e pensionistas”, o que se encontra adequado, conforme a legislação 
federal aplicável aos regimes próprios de previdência. 
 
  O art.2º da Lei Complementar nº 219, de 2018, estabelece uma alíquota 
patronal normal no percentual de 44,50% no ano de 2019, de forma progressiva, até o 
ano de 2044. 
 
  Tem-se, portanto, em relação às alíquotas vigentes, uma redução da 
alíquota suplementar.  
 
  Ainda, verifica-se um reajuste com relação ao prazo – 35 anos a contar 
da vigência da lei – de acordo com o permissivo da Instrução Normativa SPREV/MF nº 
72, de 21 de dezembro de 2018.  
 

                                                 
2
 Art. 6º O plano de amortização deverá obedecer a um dos seguintes prazos máximos:  

I - 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo 
após a publicação desta Instrução Normativa; 
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  Importante ressaltar, por sua vez, que conforme dispõe o § 1º do art. 65 
da Portaria MF nº 4643, de novembro de 2018, entende-se que a redução do plano de 
custeio, mediante a redução da alíquota suplementar, somente pode ser implantada 
após aprovação pela Secretaria de Previdência. 
 
 
  
 
V.  Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade técnica do projeto de lei 
complementar nº 4, de 2019, de iniciativa do Prefeito, que “Regulamenta o artigo 36 
da Lei Complementar n° 115/07 e revoga a Lei Complementam0 219/18”. Contudo, 
alerta-se para a necessidade de observação do disposto no art. 65 da Portaria MF nº 
464, de 2018, para a efetivação das novas alíquotas, nos termos do disposto no item IV 
desta orientação Técnica. 

 
O IGAM permanece à disposição. 

 
 
 

TATIANA MATTE DE AZEVEDO   
OAB/RS 41.944   
Consultora Jurídica do IGAM  

                                                 
3
 Disponível em http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/11/PORTARIA-MF-no-464-de-19nov2018-publicada.pdf. 

Acesso nesta data. 


