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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZÍNHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 02 de Março de 2020.Of. n° 019/20-GPC

rr i ■' .à VtUNiCiPAL
Excelentíssimo Senhor,

Ver. Gian Pedroso

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

ryb-'A^-—-
Proton
Hor<l

0 Mil 25S

Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 001/20
Res.^
Ass.:.

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei 

Complementar n.° 001/20, desta data, que Altera e revoga dispositivos da Lei Com

plementar n° 115; de 27 de dezembro de 2007, altera dispositivos da Lei Complemen

tar n° 07, de 04 de abril de 1990 e dá outras providências, para apreciação sob Regi
me de Urgência.

Exposição de Motivos:

A presente proposição que Altera e revoga dispositivos da Lei Comple

mentar n° 115, de 27 de dezembro de 2007, altera dispositivos da Lei Complementar 

n° 07, de 04 de abril de 1990 e dá outras providências:

Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de 

novembro de 2019, denominada Reforma da Previdência, foram acrescidos, alterados 

e revogados dispositivos da Constituição Federal, bem como, foram estabelecidas re

gras de transição e disposições transitórias, aplicáveis até a edição de normas infra- 

constitucionais específicas.

1.

O texto constitucional reformado não se aplica, no todo, de forma 

imediata e automática aos demais entes subnacionais, pois houve delegação á legisla

ção infraconstitucional, a serem editadas por cada ente federado.
A aplicabilidade dos dispositivos da EC n° 103, de 2019, podem

2.

3.

assim serem agrupadas:
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Normas que se aplicam independentemeníe da opção do Municí

pio, sem a necessidade de edição de lei;
Normas que se aplicam independentemente da opção do Municí

pio, com a necessidade de edição de lei; e
Normas que só se aplicam mediante opção do Município, com a

a.

b.

c.

necessidade de edição de lei.

Neste sentido, o presente Projeto de Lei Complementar trata ape

nas das normas que se aplicam independentemente da opção do Município, com a 

necessidade de edição de lei, cuja vigência possui prazo de comprovação perante a 

Secretaria de Previdência, conforme Portaria n° 1.348, de 3 de dezembro de 2019, es- 

pecificamente quanto:

4.

a vigência de lei que evidencie a adequação das aiíquotas de con

tribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4o do art. 9o da 

Emenda Constitucional n° 103, de 2019, aos arts. 2o e 3o da Lei n° 9.717, de 1998, e 

ao inciso XIV do art. 5o da Portaria MPS n° 204, de 2008;

a vigência de norma dispondo sobre a transferência do RPPS para 

o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade 

temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, para 

atendimento ao disposto no § 3o do art. 9o da Emenda Constitucional n° 103, de 2019, 

no inciso III do art. 1o da Lei n° 9.717, de 1998, e no inciso VI do art. 5o da Portaria 

MPS n° 204, de 2008.

a.

b.

Em relação a adequação das aiíquotas de contribuição ordinária, 

os Municípios não podem estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores 

da União, exceto se demonstrado que o regime de previdência não possui déficit atua

rial a ser equacionado, o que não é o caso do Município de Carazinho.

Considerando a existência de déficit atuarial a ser equacionado e 

como não há possibilidade do Município estabelecer aiíquotas progressivas ao menos 

antes de referendar a nova redação do art. 149 da Constituição Federai, cabe neces
sariamente ao Município majorar a alíquota de contribuição dos servidores para 14%y
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equivalente ao dos servidores federais que passa a vigorar em 1o de março de 2020.

O novo texto constitucional, previsto no art. 9o, § 2o da Emenda 

Constitucional n° 103, dispõe que o rol de benefícios dos regimes próprios de previ

dência devem se limitar a concessão de aposentadorias e pensões. Dessa forma os 

benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, 

estão sendo extintos do rol de benefícios do Previcarazinho e passam a serem custea

dos pelo órgão de origem dos servidores, conforme o caso.

Portanto, esta alteração refere-se apenas a alteração na fonte de 

recursos, visto ser irregular, o uso de recursos do RPPS para custeio de benefícios 

distintos ao de aposentadorias e pensões desde a publicação da Emenda Constitucio

nal n° 103, de 2019. Neste sentido, o PLC cria, em seu art. 3o, um mecanismo de resti

tuição ao PreviCarazinho.

7.

8.

É promovida uma compatibilização entre as normas para conces

são dos benefícios de salário-família e auxílio-reclusão, que passam a ser equivalentes 

ao praticado pelo RGPS, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n° 

103, de 2019.

9.

O regime de urgência do projeto justifica-se pelo fato de o Municí

pio necessitar comprovar perante a Secretaria de Previdência a vigência da norma que 

trata da adequação das alíquotas de contribuição ordinária até o dia 31 de julho de 

2020, conforme Portaria n° 1.348/2019. Contudo, considerando que a majoração das 

alíquotas só pode passar a vigorar em noventa dias após a publicação, para atendi

mento ao prazo nonagesimal de que trata o art. 195, § 6o, da Constituição Federal, 

frente ao prazo concedido pela Secretaria de Previdência, o PLC deve ter sua tramita
ção concluída até final do mês de março, considerando o inciso I, do art/ 

Atenciosamente.

10.

do/projeto.

Mfí[dh gchmitz, 
Prefeito;

DD
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001 DE 02 DE MARÇO DE 2020.

Altera e revoga dispositivos da Lei Complementar n° 
115, de 27 de dezembro de 2007, altera dispositivos 
da Lei Complementar n° 07, de 04 de abril de 1990 e 
dá outras providências.

Art. 1o. A Lei Complementar n° 115, de 2007 passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 34. A contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais, de que trata 
o inciso I do art. 27, será de 14% (quatorze por cenío^ incidente sobre a totalidade da remuneração 
de contribuição.

§ 3o Â contribuição previdenciária de que trata o inciso II do art. 27 será de 14% (quatorze 
por cento) incidente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social dos seguintes benefícios:

” (NR)

“Art. 67. O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos 
de aposentadoria e pensão pagos pelo PREVICARAZINHO.

” (NR)

“Art. 80.

I - BENEFÍCIOS: compreendem as aposentadorias e as pensões;

” (NR)

Art. 2o. A Lei Complementar n° 07, de 1990 passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 221. Será concedido aos servidores ativos e aos aposentados, o salário-família, 
pago mensalmente na proporção do número de filhos e equiparados de até quatorze anos ou 
dependente com deficiência, nos termos da Lei Federal n° 13.146, de 6 de julho de 2015.

§ 1o. Até que lei discipline o acesso ao salário-familia de que trata o inciso IV do art. 201 
da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta 
mensal igual ou inferior a prevista no art. 27 da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 
2019.

§ 2o. As despesas decorrentes do caput deste artigo deverão ser suportadas pelos 
órgãos de origem dos servidores ativos e aposentados.” (NR)

"Art. 222. Até que lei discipline o valor do salário-família, de que trata o inciso IV do art. 
201 da Constituição Federal, seu valor será o mesmo previsto no § 2o do art. 27 da Emenda 
Constitucional n° 103, de 2019.” (NR)

“Art. 225. Será concedida licença para tratamento de saúde quando o servidor ficar 
afastado por mais de quinze dias consecutivos.

§ 1o Será concedida licença a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica que 
definirá o prazo de afastamento.

§ 2o O servidor, no gozo da licença, não poderá dedicar-se a qualquer atividade 
remunerada, sob pena de ter cassada a licença.

§ 3o No caso de licença negada, as faltas ao serviço correrão à exciusivÁ 
responsabilidade do servidor, salvo se, encaminhado à inspeção de saúde, o órgão competence 
atestar tenha ele estado á disposição da junta médica para exames. J
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§ 4o Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova inspeção médica, que 
concluirá peia volta ao serviço, pela prorrogação da licença, peia readaptação ou pela aposentadoria 
por invalidez." (NR)

“Art. 226. Sempre que possível, os exames para concessão da licença para tratamento 
de saúde serão realizados por médicos de serviço oficial do próprio Município, do Estado ou da 
União, ou por médicos credenciados pelo Município. ” (NR)

“Art. 229. O valor do benefício terá por base a sua última remuneração, descontadas as 
vantagens de caráter temporário." (NR)

“Art. 230.

§ 6o A licença de que trata esta seção será custeada pelo órgão em que o servidor ativo 
estiver vinculado e não poderá ser acumulada com a licença para tratamento de saúde.

“Art. 246. Até que lei discipline o acesso ao auxilio-reclusão de que trata o inciso IV do 
art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham 
renda bruta mensal igual ou inferior a prevista no art. 27 da Emenda Constitucional n° 103, de 2019." 
(NR)

Parágrafo único. Até que lei discipline o valor do auxilio-reclusão, de que trata o inciso 
IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à 
pensão por morte determinada pela Emenda Constitucional n° 103, de 2019, não podendo exceder o 
valor de 1 (um) salário-mínimo, sendo custeado pelo órgão em que o servidor estiver vinculado."
(NR)

Art. 3o. Caberão aos Poderes Executivo e Legislativo, no prazo de até 90 (noventa) dias a 
contar da publicação desta Lei Complementar, promoverem por ato próprio, a restituição de recursos 
eventualmente pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, referentes ao benefícios de 
auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxilio-reclusão a qual seus servidores se vinculam.

Parágrafo único. O caput deste artigo abrange exclusivamente os benefícios pagos pelo 
RPPS no período compreendido entre 13 de novembro de 2019 até a entrada em vigor desta Lei 
Complementar.

Art. 4o. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 115, de 2007:

I - a alínea “e" do inciso I do art. 42 e os arts. 47 e 48;

II - a alínea “f do inciso I do art. 42 e os arts. 49 e 50;

III - a alínea "g” do inciso I do art. 42 e os arts. 51,52, 53, 54 e 55;

IV - a alínea "b” do inciso II do art. 42 e o art. 66;

Art. 5o. Esta Lei Complementar entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei 
Complementar, quanto ao disposto no caput do art. 34 e de seu § 4o, com nova redação dada pelo art. 1o 
desta Lei Complementar.

II - nos demais casos, na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 14 de fevereiro de 2020.

Miftçn Sctnmil 
/ Prefeito /

DS/DD
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1 ATA m 01/2020
Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2020, às 14h horas, na sala de reuniões 
do Previcarazinho, reuniram-se em sessão extraordinária, os Conselheiros titulares 
do Conselho Deliberativo, Adroaldo De Carli, Rafael Barcelos Ramos, José Roberto 
da Silva, Franciele Oliveira Gomes de Oliveira, e os suplentes Caroline Machado 
Johner, Fabiano Santiago Pereira e Alexandre Schneider, a Presidente Diolena 
Maria Capitânio, e os servidores do Instituto Aline Adam Barth, Cristiane da Silveira 
Diehl e Tatiane Barboza dos Santos, além do agente de planejamento e orçamento, 
Daniel Schu, para discutir e deliberar sobre sugestões para alterações da Lei 
Complementar 115/07 (que trata sobre o Regime Próprio de Previdência), e Lei 
Complementar 07/90 (Estatuto dos Servidores) para se adequar a Emenda 
Constitucional n° 103, de 2019, e demais assuntos pertinentes. 1) A Presidente 
Diolena iniciou a reunião saudando a todos e informando que o motivo da 
convocação da reunião extraordinária se deve ao fato de que as alterações 
propostas devem ser apreciadas e votadas no Legislativo até o dia 31 de março, 
conforme prevê a Emenda Constitucional 103/2019, que alterou o sistema de 
previdência social, para atendimento ao prazo nonagésima! de que trata o art. 195, 
§ 6o, da Constituição Federal, frente ao prazo concedido pela Secretaria de 
Previdência, sendo esta a pauta da reunião, ficando os demais assuntos para 
reunião ordinária que deverá acontecer em março. 2) Em seguida, o conselheiro 
Adroaldo comentou que um compilado de sugestões de alterações foi discutido em 
reuniões ocorridas com representantes da Administração, jurídico e Previcarazinho, 
para se chegar ao anteprojeto de Lei apresentado para as ponderações dos 
conselheiros. Salientou que as alterações propostas visam apenas à adequação a 
Emenda 103, das normas independentemente da opção do Município, com a 
necessidade de edição de lei, cuja vigência possui prazo de comprovação perante 
a Secretaria de Previdência, conforme Portaria n° 1.348, principalmente o 
percentual de contribuição, ficando os demais assuntos para serem discutidos e 
analisados futuramente. 3) Iniciando Daniel comentou os principais pontos a serem 
alterados. Os conselheiros discutiram a alteração do artigo 34, que trata da 
contribuição e passará a vigorar com o seguinte texto: “A contribuição 
previdenciária dos servidores públicos municipais, de que trata o inciso I do art. 27, 
será de 14% (quatorze por cento) incidente sobre a totalidade da remuneração de 
contribuição". Esclareceu que quanto â adequação das aííquotas de contribuição 
ordinária, os Municípios não podem estabelecer alíquota inferior à da contribuição 
dos servidores da União, exceto se demonstrado que o regime de previdência não 
possui déficit atuarial a ser equacionado, o que não é o caso do Município de 
Carazinho. Informou ainda que a tabela de aííquotas progressivas poderá ser 
adotada posteriormente, depois de ser realizado o censo previdenciário e estudo 
atuarial. 4) As alterações propostas para os artigos 221, 222, 225, 226, 229 e 230 
que tratam sobre o salário-família, licença saúde, salário maternidade e auxílio 
reclusão foram apreciadas pelos conselheiros, sendo que o novo texto 
constitucional, previsto no art. 9o, § 2o da Emenda Constitucional n° 103, dispõe 
que o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência devem se limitar a 
concessão de aposentadorias e pensões. Dessa forma os demais benefídos estão 
sendo extintos do rol de benefícios do Previcarazinho e passam a serem custeados 
pelo órgão de origem dos servidores, como especificado na justificativa do 
anteprojeto. Os conselheiros opinaram pela adoção do texto proposto e envio do 
Protejo para Câmara, com 3 votos, favoráveis e. 2 contrários. 5) Qs conselheiros 
presentes questionaram sobre a eleição-de-Presidente, já que formou-se novo 
Conselho Deliberativo, ao que ficou decidido que por tratar-se de reunião 
extraordinária, e considerando a ausência de 3 dos conselheiros titulares, a eleição
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53 deverá ocorrer na primeira reunião ordinária do ano. 6) Finalizadas as discussões 

Dioiena solicitou que os conselheiros decidissem a dató ■ 
reuniões do Conselho, ficando definida a terceira quinta-feira de cada

54 em que ocorrerá as 
: mês, no

horário das 14 horas.7) Nada mais havendo a ser tratado, fevnei a presente ata que 
será assinada por mime por todos pspr * , .
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARAZiNHO

DOT
UNIRO fSERRL. DOS

_ trrbrLhrdores
VENANCIO AIRES, 13 - 3°ANDAR - SALA 316 - CARAZINHO RS - CEP 99 500-000 

CNPJ.. 93.852.671/0001-61 - FONE (0xx54) 3331 4883 - IMAIL-SSPMC@BOL.COM.BR.
FILIADO - UGT, FESISMERS E CSPB.

Ata n°01/2020

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 
estiveram reunidos na sede social do sindicato dos servidores públicos 
municipais de Carazinho, os servidores públicos estatutários do município 
de carazinho, para uma assembléia geral extraordinária para tratar sobre 
a convocação datada do dial 8 de fevereiro de 2020, ao abrir os trabalhos 
o presidente em exercício José Roberto da Silva cumprimentou a todos 
os presentes e passou a compor a mesa de debate com as seguintes 
pessoas, o presidente do Sindicato Luis Claudiomiro de Quadros, 
assessor jurídico do sindicato Tiago Newland, Secretario da fazenda 
Adroldo de Carli, a diretora presidente do previ Diolena Capitanio, a 
diretora administrativa do previ Carla Bettio, assessora jurídica do previ 
Tatiane Barboza e o agente de planejamento e orçamento do município 
de Carazinho Daniel Schu, logo em seguida o presidente em exercício 
passou a palavra para o presidente do sindicato onde fez um breve 
explanação sobre a reforma da previdência, onde indagou em primeira 
mão para os servidores que o voto tem consequência e que quando 
estamos sozinho na urna de votação temos que pensar bem em votar 
realmente para quem tem compromisso com os trabalhadores em 
especial no nosso caso compromisso com o servidor publico, hoje 
estamos pagando uma conta que não é nossa, pois colocamos no 
congresso nacional deputados e senadores e o presidente da republica 
que estão desmantelando com o serviço publico no pais e com os direitos 
dos servidores, inclusive o deputado federal Mareio Biolchi, que sempre 
que assumiu sua vaga no congresso desde o governo Michel Temer 
sempre votou contra os trabalhadores, seguindo seu pronunciamento o 
presidente ressaltou aos presente que a reforma da previdência vem de 
cima e que os prefeitos tem que fazer suas reformas caso contrario os 
municípios serão punidos com repasse de verbas e inclusive com os 
repasse do Fundeb, logo em seguida foi passado a palavra para o 
secretario da fazenda Adroaldo de Carli, que fez uma explanação dos 
dois modelos de reforma possível que poderiam ser adotado aqui em 
Carazinho, primeiro modelo apresentado e o que esta na emenda a 
constitucional, 103/2019, onde as alíquota seria de 14% para todos os 
servidores ativos e para de 14% para os servidores aposentados e 
pensionista que recebem seus proventos acima do teto do INSS, a

mailto:IMAIL-SSPMC@BOL.COM.BR


* *

segunda proposta seria uma alíquota escalonada, onde começaria em 
7,5% e iria ate19%, porem a alíquota escalonada, no qual acabaria com 
a paridade e integralidade dos servidores públicos, que entraram no 
serviço publico antes de 2003, e também teria uma contribuição dos 
servidores aposentados e pensionista que recebem seus proventos 
acima de R$ 3.134,00, sendo essa no momento muito prejudicial aos 
servidores, após a apresentação dos modelo de reforma passou se para 
o debate sobre a menos dolorida das reformas para nossa categoria ,os 
integrantes da mesa tiraram as duvidas de todos o servidores presentes e 
no final ficou deliberado que para este momento já que não foi feito um 
recadastramento e nem um calculo atuarial atualizado, que a proposta a 
ser enviada para a câmara seria a de 14% para todos os servidores 
ativos, e 14% para os servidores aposentados e pensionista que recebem 
seus provento acima do teto do INSS, também foi' deliberado que 
somente neste momento seria alterado a alíquota e a parte dos 
benefícios que passa a ser pago peio ente (município), e não pelo o 
previ, o resto das alterações ficam para somente depois de ser feito o 
recadastramento e o calculo atuarial ai então reuniremos outra vez em 
assembléia para decidirmos qual modelo de reforma da previdência será 
o ideal para o município de Carazinho, que qualquer alteração diferente 
desta os servidores públicos municipais serão contrario, para finalizar , 
Luis Claudiomiro de Quadros, presidente do sindicato ressaltou que 
conforme orientações da entidades de grau superiores dos servidores 
públicos, que neste momento somente fosse aceita as mudanças que 
realmente sejam obrigatórias devido ao prazo final que é 31-07-2020, 
nada mais havendo a tratar o presidente em exercício José Roberto Da 
Silva, encerrou a presente assembléia agradecendo a presença de todos.

Carazinho, 27 de Fevereiro 2020.

José F^õÉêrto da Silva
Presidente em exercício do (SSPMC)


