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Boa tarde Dr. Luís!

Os índices apresentados no projeto de lei, apesar de sua separação e nomenclatura diferenciada,

por terem sido fixados em âmbito municipal e atinentes aos vencimentos dos servidores, se aplicam

tão somente àqueles segurados que têm como critério de correção de seus benefícios a "paridade".

Ou seja, nenhum dos dois índices será aplicado aos segurados que tenham o benefício reajustado

pelo critério "valor real."

No caso destes últimos, o índice de reajuste segue o definido para o Regime Geral, já tendo sido, 
inclusive,

definido na Portaria n° 914 de 13 de janeiro de 2020

(http://www.in.aov.br/web/dou/-/Dortaria-n-914-de-13-de-ianeiro-de-2020-237937443).

O fundamento para tal conclusão está no art. 40, §8° da CF/88, art. 15 da Lei Federal n. 10.887/04 e

consoante disposições da Orientação Normativa 002/2009.

A única observação que se faz em relação ao projeto de lei, embora não imperiosa, é que seria adequado

que o §1° do art. Io também constasse como parágrafo do art. 2o, a fim de evitar dúvidas. Ou ainda, que

fosse acrescentado ao § único do art. 2o que este aumento não se aplica aos aposentados e pensionistas

não amparados pela paridade. Embora isso seja fático e decorra das disposições legais acima citadas, nos

parece mais adequado que esteja dito claramente na Lei.
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Permanecemos à disposição para maiores informações e esclarecimentos.

Gentilmente,

Michele Weber Scheidmandel

Procuradora - OAB/RS 92.789
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Em 15/01/2020 11:03, Jurídico escreveu:

Bom dia, Dra.!

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Conforme combinado, seguem as minutas para análise.

Desde já agradeço.

At.te,

Luís Fernando Bourscheid

Matrícula 50020

54 991580813 (Whats)
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