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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
025/2020

Matéria: PLC 001/2020

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E
TRIBUTÁRIO. 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. ADEQUAÇÃO DAS NORMAS DO RPPS DE 
ACORDO COM A EC 103/19 E PORTARIA 1348 DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL, COM RESSALVAS.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 

Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 

orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei 

Complementar n. 001, de 02 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera e 

revoga dispositivos da Lei Complementar nD 115, de 27 de dezembro de 2007 e altera 

dispositivos da Lei Complementar n° 07, de 04 de abril de 1990.

A exposição de motivos, bem como atas de reuniões do Conselho 

Deliberativo do Previ Carazinho e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Carazinho, seguem em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente.

A competência material è do Município de Carazinho, por envolver 

nítido interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, está correta, já que partiu do 

Prefeito Municipal2.

i 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:
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O instrumento utilizado está correto, pois envolve matéria que deve 

ser veiculada mediante projeto de lei complementar3.

No mais.

Diante da complexidade da proposta de alteração legislativa, que 

deve ser feita sob as normas da Emenda Constitucional n. 103/2019 e da Portaria n. 

1.348/2019 do Ministério da Economia, esta orientação técnica será feita pela análise de 

cada artigo, separadamente.

DO ARTIGO 1o

O artigo 1o do Projeto dispõe sobre a alteração da alíquota de 

contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais ativos e inativos, de 11% 

para 14%.
Conforme exposição de motivos optou-se pela manutenção de 

alíquota fixa e não pelo sistema de progressão, haja vista a alegada existência de déficit 

atuarial do Regime.
Entretanto, para verificação de qual sistema deverá ser adotado, 

não basta a simples alegação de déficit, fazendo-se necessária a apresentação de cálculo 

atuarial, conforme previsão do art. 9o, § 1o, da EC 103/2019:

Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do 
art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de

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;
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.
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previdência social o disposto na Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, 
e o disposto neste artigo.

§ 1o O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência 
social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a 
valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas 
projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos 
e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a 
solvência e a liquidez do plano de benefícios.

A necessidade do cálculo financeiro e atuarial encontra previsão 

expressa tanto no texto da EC 103/19, como no texto da Portaria Ministerial 1.348, sendo 

indispensável a sua apresentação, para que somente depois haja discussão quanto às 

demais alterações legislativas propostas, veja-se ainda o § 4o do art. 9o:

Art. 9o:

§ 4o: Os Estados, 0 Distrito Federal e os Municípios não poderão 
estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, 
exceto se demonstrado que o respective regime próprio de previdência 
social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a 
alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Gera! de 
Previdência Social.

Outrossim, a própria legislação municipal prevê a necessidade de 

apresentação de cálculo atuarial, nos termos do art. 36 da Lei Complementar n. 115/2007;

Art. 36. A contribuição previdenciária de que trata o inciso X do artigo 27 
será fixada conforme determinação do cálculo atuarial e será equivalente 
ao valor normalizado e fixado através de Lei Complementar Municipal 
especifica para este fim. (NR) (redação estabelecida pelo art. 1o da Lei 
Complementar n° 207, de 04.08.2017).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu haver 

repercussão geral da questão constitucional, estabelecendo o Tema 933: “Balizas 

constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime 

próprio de previdência social”, na medida em que Estados-membros têm realizado tais 

majorações sem a prévia identificação de sua real necessidade.

Assim, apresentado o cálculo atuarial e confirmado o déficit, a 

alteração para uma alíquota fixa é a melhor opção, no momento, uma vez que a instituição
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de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende 

o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, 

da Constituição). Tal entendimento estende-se aos Estados e Municípios (Agravo 

regimental improvido- RE 414.915-AgR, Rei. Min. Ellen Gracie).

DO ART. 2o

As previsões do art. 2o do Projeto alteram as disposições da Lei 

Complementar Municipal n. 07/1990, no que se refere aos benefícios de salário-família, 

salário-maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão, adequando-se as previsões do art. 

9o, §§ 2o e 3o, da EC 103/19, que dispõem:

Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do 
art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de 
previdência social o disposto na Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, 
e o disposto neste artigo.

§ 2o O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica 
limitado às aposentadorias e à pensão por morte.
§ 3o Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o 
salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não 
correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor 
se vincula.

Segundo previsão constante do art. 9o, § 2o, da EC n. 103 de 2019, 

visando disciplinar, transitoriamente, o § 22 do art. 40 da CF, “o rol de benefícios dos 

regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por 

morte”.
Com isso, fica afastada a eventual inconstitucionalidade da regra 

posta na EC n. 103, compreendendo-se razoável a interpretação de que benefícios outros 

que não as aposentadorias e a pensão por morte não mais poderiam ser concedidos pelos 

RPPS, perdendo a eficácia as leis de cada Ente Federativo que dispunham, até então, sobre 

o tema.
Assim, acertadas as alterações propostas na Lei Complementar

Municipal n. 07/1990.
Entretanto, como a responsabilidade pelo pagamento de tais

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 www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

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


if

I.g\sUTívo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO /0‘

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINKO • RS

Página 5 de 6

benefícios passará a ser do respective órgão a que o servidor esteia vinculado.
Poder Legislativo ou Poder Executivo, necessário se faz também que haia a revisão
do cálculo atuarial considerando a EC n° 103 e as devidas alterações no orçamento.

DO ART. 3o

O artigo 3o do Projeto de Lei Complementar traz a possibilidade de 

haver restituição de recursos pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS por 

parte dos Poderes Executivo e Legislativo, quanto aos benefícios de auxílio-doença, 

salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, no prazo de 90 dias a contar da 

entrada em vigor da lei.

No entanto, a viabilidade de tal restituição é inviável, uma vez que 

até a entrada em vigor da lei que estabeleça o pagamento de tais benefícios pelo Poder 

Público, a responsabilidade é exclusiva do RPPS, sob pena de ferir o princípio da 

anterioridade da norma.
Igualmente, não há previsão atuarial e orçamentária que comportem 

tal alteração aos Poderes Executivo e Legislativo, de modo que terão que efetivamente 

apresentá-los, conforme já explicado no tópico do art. 2o.

DO ART. 4o

O artigo 4o do Projeto em questão trata da revogação dos artigos da 

Lei Complementar Municipal n, 115/2007 atinentes aos benefícios que serão excluídos do 

rol do RPPS, quais sejam: salário-maternidade, salário-família, auxílio-doença e do auxílio- 

reclusão. Assim, devem ser mantidas tais disposições.

DO ART. 5o

As previsões contidas no art. 5o estão de acordo com o princípio da 

anterioridade tributária (nonagesimal), para determinar que as alterações previstas nas 

aliquotas de contribuição do RPPS tanto de servidores ativos como de inativos, devem 

entrar em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de sua 

publicação.
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Ressalva-se aue houve eauívoco a ser sanado quanto à previsão

do inciso I. do art. 5°. onde constou "no caput do art. 34 e de seu $ 40’1. o correto seria “no

caput do art. 34 e de seu 5 3°”. tendo em vista que houve a alteração somente do 5 3°.

POR TAIS RAZÕES, opina-se peia viabilidade técnico-iurídica do 

PLC 001/2020, COM RESSALVAS, sendo necessário para sua devida aprovação nesta 

Casa que sejam enviados o cálculo atuarial do Previ Carazinho, bem como a estimativa do 

impacto orçamentário e financeiro e a proposta de alteração orçamentária, a título de 

confirmar se os Poderes Executivo e Legislativo suportam o acréscimo de despesa 

decorrente da transferência de responsabilidade dos benefícios.

E a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho - RS, 12 de março de 2020.

Nataoi Beffart do Nascimento 
Assessora Jurídica da Mesa Diretora 

OAB/RS 89.366
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