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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
131/2019

Matéria: PLC 05/2019
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR. AUTORIA DO PREFEITO 
MUNICIPAL REDUÇÃO DO PLANO DE 
CUSTEIO DO RPPS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA 
PATRONAL SUPLEMENTAR. PORTARIA MPS 
403/2008. PORTARIA MF/GM 464/2018. 
EXERCÍCIO
RECOMENDAÇÕES FINAIS. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COM RESSALVA

2019. PECULIARIDADE.

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 lei complementar n° 05, de 03 de junho de 
2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Regulamenta o art. 36 da Lei 
Complementam0 115/2007 e revoga a Lei Complementar n° 219/2018.

Os motivos foram apresentados. Acostou-se a Ata n° 16/2019 do 
Conselho Deliberativo, bem como o Relatório da Avaliação Atuarial - Exercício 2019, n° 
212/2019, elaborado pela empresa GESTORUM.

E 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 36,94% (trinta e seis vírgula noventa e quatro 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.

O instrumento utilizado, do mesmo modo, está certo, já que a 
proposição objetiva revogar lei complementar, motivo este que possibilita, inclusive, a 
apresentação de emendas populares, num prazo de 15 (quinze) dias3._________

1 (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 ou 
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.

(LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
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Sobre as emendas populares, por se tratar de matéria de iniciativa 
legislativa privativa do Prefeito, as eventuais propostas populares não poderão criar 
despesas e deverão, ainda, manter pertinência temática com a proposta inicial, além, é 
claro, de atenderem aos demais requisitos constitucionais4.__________________________

No mais.

Sem embargo do que constou na orientação técnica n° 117/2019, 
que analisou o PLC n° 04/2019, posteriormente retirado pelo Prefeito Municipal, o presente 
projeto de lei complementar visa, também, à 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 36,94% (trinta e seis vírgula noventa e quatro por cento), 
para o exercício de 2019 até o final do exercício de 2050, havendo, da mesma forma, 
nítida redução do plano de custeio.

Sobre a revisão do plano de custeio que implique em redução das 
alíquotas ou aportes destinados ao RPPS, a Portaria MPS n° 403/2008 esclarece que:

Art. 25. A revisão do plano de custeio que implique em redução das aliquotas ou 
aportes destinados ao RPPS deverá ser submetida previamente à aprovação da 
SPPS e deverá atender, cumulativamente, os seguintes parâmetros: (Redação 
dada pela Portaria MPS n° 21, de 16/01/2013)
I - índice de Cobertura igual ou superior a 1,25 em, no mínimo, cinco exercícios 
consecutivos, para os planos superavitários; (Incluído pela Portaria MPS n0 21, de 
16/01/2013)
II - a avaliação atuarial indicativa da revisão tenha sido fundamentada em base 
cadastral atualizada, completa e consistente, inclusive no que se refere ao tempo 
de serviço e de contribuição anterior dos segurados; (Incluído pela Portaria MPS 
n°21, de 16/01/2013)
III - os bens, direitos e demais ativos considerados na apuração do resultado 
atuarial estejam avaliados a valor de mercado e apresentem liquidez compatível 
com as obrigações do plano de benefícios; (Incluído pela Portaria MPS n° 21, de 
16/01/2013)
IV - o histórico da rentabilidade das aplicações e investimentos dos recursos do 
RPPS não tenha apresentado performance inferior á meta estabelecida na política

V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - 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.

( 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 especifico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 
eleitorado; (Renumerado do inciso XI. oela Emenda Constitucional n° 1. de 19921 f...l.
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anual de investimentos dos três últimos exercícios; (Incluído pela Portaria MRS n° 
21, de 16/01/2013)
V - a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial seja condizente com a meta 
estabelecida na política de investimentos dos recursos do RPPS, em perspectiva 
de longo prazo. (Incluído pela Portaria MPS n° 21, de 16/01/2013)

Em apertada síntese, segundo a normativa acima trazida, tem-se 
que a redução do plano de custeio exige o cumprimento, cumulativo, dos seguintes 
requisitos: a) prévia aprovação da SPPS; b) índice de cobertura igual ou superior a 1,25 
em, no mínimo, cinco exercícios consecutivos, para os planos superavitários; c) base 
cadastral atualizada; d) bens, direitos e demais ativos avaliados a valor de mercado com 
apresentação de liquidez; e) histórico da rentabilidade das aplicações e investimentos 
igual ou superior à meta estabelecida na política anual de investimentos dos três últimos 
exercícios e f) taxa de juros condizente com a meta prevista na política de investimentos 
dos recursos do RPPS, em perspectiva de longo prazo.

Já a Portaria MF/GM n° 464, de 19 de novembro de 2018, que 
revogou a Portaria MPS n° 403/2008, ao tratar da redução do plano de custeio, dispõe 
que:

CAPÍTULO XVIII
DA REDUÇÃO DO 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 âs contribuições normais e suplementares serão superiores 
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 ás provisões matemáticas dos 
benefícios concedidos; e
III - sejam observados os demais critérios previstos nos arts. 49 e 55.
§ 1° A redução do plano de custeio dependerá de aprovação prévia da Secretaria 
de Previdência caso o método de financiamento não esteja sendo utilizado peio 
RPPS há 5 (cinco) exercícios 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.

De acordo com essa última normativa, 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 pelo 
RPPS há 5 (cinco) exercícios consecutivos (hipótese dos autos).

A possibilidade de aplicação de uma ou outra portaria para a 
avaliação atuarial de 2019 decorre do art. 76 da Portaria MF/GM n° 464/2018, o qual refere
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que “A aplicação dos parâmetros previstos nesta portaria é facultativa para a avaliação 
atuarial relativa ao exercício de 2019, posicionada em 31 de dezembro de 2018 e 
obrigatória para as avaliações atuarias seguintes".

Sem embargo às críticas feitas a esse dispositivo, certo o é que a 
avaliação atuarial que importe em redução do plano de custeio, necessariamente, precisa 
demonstrar o preenchimento desses requisitos.

O Relatório apresentado, por exemplo, na Tabela 20 - Aplicação 
do LDA (fl. 16), evidencia que os ativos garantidores (R$ 97.616.323,83) são inferiores às 
provisões matemáticas de benefícios concedidos (R$ 285.006.143,34), o que parece 
contrariar o inciso III do art. 65 da Portaria MF/GM n° 464/2018, embora o anexo VII - 
Demonstrativo Custeio x Benefícios (fl. 34) demonstra, ao contrário, atendimento ao inciso 
II do mesmo artigo.

Se não bastasse, em um e outro caso, exige-se a aprovação 
prévia da SPPS, o que, da mesma forma que o PLC n° 04/2019, parece não ter sido 
observado, embora, agora, tenha havido a prévia aquiescência do Conselho Deliberativo, 
conforme ata anexa.

Recomenda-se, portanto, que a Comissão Processante tenha 
cautela ao apreciar os requisitos exigidos pelas Portarias n° 403/2008 e n° 464/2018 para 
avaliação atuarial que importe na redução do plano de custeio, fazendo, inclusive, 
diligências.________________________________________________________________

Deve-se, também, ser corrigido o período em que vigorará a nova 
alíquota previdenciária patronal suplementar, já que o projeto prevê o período de 2019- 
2050, enquanto o relatório, o período de 2019-2046. _

Sugere-se, por fim, que a nova alíquota apenas seja efetivada 
após aprovação da Secretaria da Previdência Social, como forma de evitar possíveis 
responsabilizações e déficits.

É a fundamentação.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opino pela viabilidade 
técnico-jurídica do PLC n° 05/2019, desde que demonstrado o preenchimento dos 
requisitos constantes nas Portarias n° 403/2008 e/ou n° 464/2018, nos termos da 
fundamentação, atendidas às demais ressalvas.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 11 de junho de 2019.

Luís Fernand( 
Procurador do P<

Bourscheid 
per Legislativo 
50020 
iB.542

Matricule
OAB/RS
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