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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
117/2019

Matéria: PLC 04/2019
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR. AUTORIA DO 
PREFEITO MUNICIPAL. REDUÇÃO DO 
PLANO DE CUSTEIO DO RPPS. REDUÇÃO 
DA ALÍQUOTA PATRONAL SUPLEMENTAR. 
PORTARIA MF/GM 464/2018 NÃO 
OBSERVADA.
DESFAVORÁVEL

ORIENTAÇÃO

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante a 
esta Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de tei complementar n° 04, de 10 de maio de 
2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Regulamenta o art. 36 da Lei 
Complementam0 115/2007 e revoga a Lei Complementam0 219/2018.

Os motivos foram apresentados. Acostaram-se documentos 
(Memo. Cl n° 103/2019 da UCCI; Of. n° 049/2019 e Ata n° 15/2019 do Conselho 
Deliberativo; Of. n° 085/2019 - SMA e Relatório de Reavaliação Atuarial).

É o relato.

O projeto de lei complementar fixa a alíquota da contribuição 
previdenciária patronal suplementar incidente sobre a totalidade de remuneração dos 
servidores ativos, inativos e pensionistas, para o exercício de 2019 até o final do exercício 
de 2050, em 24,80% (vinte e quatro vírgula oitenta por cento). Revoga, ainda, a Lei 
Complementar n° 219/2018.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, está correta, já que a 
matéria é privativa do Prefeito Municipal2.

(CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
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O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, já que a 
proposição objetiva revogar lei complementar. Por se tratar de projeto de lei complementar, 
a LOM possibilita a apresentação de emendas populares, num prazo de 15 dias3. Contudo, 
compete alertar, desde já, que, por se tratar de matéria de competência privativa, 
eventuais proposições populares não poderão criar despesas e deverão, ainda, manter 
pertinência temática com a proposta inicial, além, claro, de atenderem aos demais 
requisitos constitucionais4. ______ ___

No mais.

O projeto de lei complementar visa á redução do plano de custeio 
por meio da revisão da alíquota da contribuição previdenciária patronal suplementar, hoje, 
prevista, de forma escalonada, na LCM n° 219/2018 (2018: 44,50%; 2019, 46,50%; 2020: 
48,50%; 2021: 50,50%; 2022-2044: 52%).

A partir da proposta legislativa, a alíquota da contribuição patronal 
suplementar passará a ser de 24,80% (vinte e quatro vírgula oitenta por cento), para o 
exercício de 2019 até o final do exercício de 2050.

Dito isso, não é difícil constatar que o PLC 04/2019 reduzirá, 
drasticamente, a alíquota patronal suplementar, ao mesmo tempo em que aumentará, por 
pelo menos 6 (seis) anos, o prazo dessa obrigação.

A Portaria n° 464, de 19 de novembro de 2018, do Ministério da 
Fazenda/Gabinete do Ministro, que Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações 
atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estado do 
Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de 
custeio e o equacionamento de déficit atuarial, em seu art. 65, dispõe que:

CAPÍTULO XVIII
DA REDUÇÃO OO PLANO DE CUSTEIO
Art. 65. A redução do plano de custeio será admitida desde que:
I - seu fundamento seja demonstrado no Relatório da Avaliação Atuarial;
II - seja garantida a constituição de reservas necessárias para o cumprimento das 
obrigações do RPPS, atestando-se, por fluxo atuarial, que as receitas mensais 
projetadas relativas às contribuições normais e suplementares serão superiores

3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras:
H - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário:
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VH - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ Io - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores. 
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
4( CF/1988): Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respective Estado e os seguintes preceitos: (...) XIII - iniciativa popular de projetos de lei de 
interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de. pelo menos, cinco por cento do 
eleitorado; (Renumerado do inciso XI peta Emenda Constitucional n° V de 19921 (...).
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aos valores das despesas com benefícios nos períodos em que houver redução 
das aliquotas ou aportes;
III - o total das aplicações de recursos de que tratam o art. 7o e o art. 8o da 
Resolução CMN n° 3.922, de 2010. seja superior às provisões matemáticas dos 
benefícios concedidos; e
III - sejam observados os demais critérios previstos nos arts. 49 e 55.
§ 1o A redução do plano de custeio dependerá de aprovação prévia da Secretaria 
de Previdência caso o método de financiamento não esteja sendo utilizado pelo 
RPPS há 5 (cinco) exercidos consecutivos, conforme inciso IV do art. 14.
§ 2o Em caso de segregação da massa, os parâmetros estabelecidos neste artigo 
se aplicam ao Fundo em Capitalização.

Segundo a norma acima, as condições para redução do plano de 
custeio são: a) seu fundamento seja demonstrado no Relatório da Avaliação Atuarial;b) 
seja garantida a constituição de reservas necessárias para o cumprimento das obrigações 
do RPPS, atentando-se, por fluxo atuarial, que as receitas mensais projetadas relativas às 
contribuições normais e suplementares serão superiores aos valores das despesas com 
benefícios nos períodos em que houver redução das aliquotas ou aportes; c) o total das 
aplicações de recursos de que tratam o art. 7o e o art. 8o da Resolução CMN n° 3.922, de 
2010, seja superior às provisões matemáticas dos benefícios concedidos; d) sejam 
observados os demais critérios previstos nos arts. 49 e 55 e e) haja aprovação prévia da 
Secretaria de Previdência, no caso de o método não estar sendo utilizado peio RPPS há 5 
(cinco) exercícios consecutivos (hipótese dos autos).

O Memo. Cl 103/2019, da UCCl, consegue, com maestria, relatar a 
inobservância pela proposição de, pelo menos, 2 (dois) requisitos previstos nos incisos II e 
III do art. 65 da Portaria n° 464/2018, já que, pelo Relatório Atuarial apresentado, a partir 
de 2021, o resultado previdenciário começará a ficar negativo (Relatório, fl. 37) e o total 
das aplicações de recursos (R$ 95.758.958,89) se mostra inferior às provisões 
matemáticas dos benefícios concedidos (R$ 301.724.918,45) (Relatório, fl. 21).

A implantação da redução do plano de custeio, sem a aquiescência 
da Secretaria de Previdência, impossibilita, ainda, que esta determine a adoção de 
hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e económicas com critérios prudenciais, 
com vistas â segurança da redução do plano de custeio para o equilíbrio financeiro e 
atuarial do RPPS (Portaria MF/GM 464/2018, art. 67).

Outra inconformidade é a ausência de aprovação pelo conselho 
deliberativo, visto que a avaliação atuarial foi elaborada pelo próprio ente e não pela 
unidade gestora do RPPS, infringindo, assim, o § 2o do art. 4o da Portaria MF/GM 
464/2018.

De mais a mais, a efetivação da redução do plano de custeio do A A 
RPPS, em desacordo aos parâmetros estabelecidos na Portaria MF/GM 464/2018, importa 
na consideração de que o ente federativo não demonstrou o equilíbrio financeiro e atuarial 
do RPPS até que o plano seja recomposto aos níveis anteriores, sem prejuízo, claro, da 
apuração de demais responsabilidades.

JÉ a fundamentação.
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POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opino pela inviabilidade
técnico-jurídica do PLC n° 04/2019.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 29 de maio de 2019.

Luís Fernanqò Bourscheid
Procurador do Rc der Legislativo 

Matrícula 50020 
OAB/Rw 33.542

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

