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 Porto Alegre, 10 de março de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 12.966/2020. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita ao IGAM análise 
do Projeto de Lei Complementar nº 001, de 2020, que altera a Lei Complementar nº 115, 
de 2007, que dispõe sobre o RPPS do Município e Lei Complementar nº 07, de 1990, que 
trata do Regime Jurídico dos Servidores. 
 
 
 
II.   A inciativa do presente projeto de lei está correta, atendendo o disposto 
no inciso II do art. 29, da Lei Orgânica Municipal1.  
 
 Sobre o conteúdo do PL, cabe abordar: 
 

Dos arts. 1º ao 4º, aplica-se as diretrizes da EC nº 103, de 2019 (Reforma 
da Previdência). Nisso, o Município observa um dos principais comandos da Emenda 
Constitucional nº 103 (conforme o seu art. 9º, §§2º e 3º2), onde retira do RPPS o custeio 
de benefícios de salário-maternidade, auxílio-doença, salário-família e auxílio-reclusão.  

    
Será necessário, antes da alteração nas Lei Complementar nº 115, de 

2007, que dispõe sobre o RPPS do Município e Lei Complementar nº 07, de 1990, que 
trata do Regime Jurídico dos Servidores, nos termos do PLC sob exame, ser promovida 
a revisão do cálculo atuarial considerando a EC nº 103 e alteração no orçamento. 

 
Ademais, o limite de despesas com pessoal deve ser atendido frente a 

transferência dos pagamentos do salário-maternidade e remuneração durante 
afastamento por incapacidade temporária para o ente. 

                                           
1Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: 
(...)  
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
2 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 nº 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. 
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 Neste contexto, a redação atribuída ao inciso I do art. 80 da LC 115, de 
20017 e art. 2º do PL torna-se inviável, se não atendido a ordem cronológica das ações: 
revisão do cálculo atuarial considerando a EC nº 103, alteração no orçamento e, 
somente após as alterações orçamentárias, a alteração dos benefícios na lei que 
organiza o RPPS transferindo a responsabilidade dos benefícios ao ente e 
consequentemente ao órgão de origem do servidor, com exceção da pensão por morte 
e aposentadoria e modificação da lei do RJU. 
 

Desta forma, as despesas só poderão ser assumidas pelas demais 
entidades contábeis, após o cálculo atuarial ser refeito, o orçamento alterado e, por fim, 
a edição da lei que altera o RPPS. 
 
  Destaca-se que a Emenda Constitucional, neste aspecto, tem eficácia 
contida quando não existe orçamento para execução da despesa, pois a Constituição 
Federal não admite assunção de despesa sem orçamento. 
 

Pelos mesmos fundamentos, no que diz respeito ao art. 3º do PL, indica-
se a supressão do mesmo, pois cabe ao RPPS até que a formalização legal se complete, 
a responsabilidade de pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o 
trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, não devendo, portanto, 
ser ressarcido ao RPPS pelo Executivo esse montante, de 13/11/2019 até a data da 
vigência da referida lei que transfere tal responsabilidade ao ente de origem do servidor. 
Essa indicação deriva do fato de os orçamentos dos entes públicos municipais não 
estarem preparados para absorver esta alteração, ou seja, não havia nem orçamento, 
tão pouco recursos para cobrir estas despesas. 

 
Ademais, o disposto no art. 3º do PL configura o pagamento em 

duplicidade dos citados benefícios pelo Poder Executivo. 
 
 Especificamente acerca do art. 1º do PL: 
 

 O art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a qual altera o 
sistema de previdência social e dispõe das regras de transição e disposições transitórias 
para o Regime Geral de Previdência e para o servidor federal, estabelece que a partir de 
01.03.2020 a alíquota de contribuição previdenciária, a ser aplicada para o servidor 
público federal, é de 14%, até que entre em vigor lei que a altere, considerando a data 
da entrada em vigor da EC 103: 
 

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição 
previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004, esta será de 14% (quatorze por cento). 
[...] 
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Art. 36 Esta Emenda Constitucional entra em vigor: 
I – no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta 
Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32. 
 

Dessa forma, a alíquota de contribuição previdenciária do servidor 
público municipal deverá ser alterada para 14%, tendo em vista a obrigação legal, e 
agora, constitucional, de que a alíquota dos servidores vinculados a regimes próprios de 
previdência não pode ser inferior a alíquota dos servidores públicos federais: 
 

EC nº 103: 
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 nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto 
neste artigo. 
[...] 
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer 
alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se 
demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não 
possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não 
poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência 
Social. 

 

Portanto, desde 1º/03/2020 surge para os municípios a obrigação 
constitucional de editarem leis adequando as alíquotas de contribuição dos servidores 
ativos, aposentados e pensionistas, e do ente, se for o caso, tendo em vista a previsão 
legal de que a alíquota normal do ente não pode ser inferior à alíquota do servidor, nem 
superior ao dobro dessa3. 

 
a) Sendo assim, considerando que há uma majoração de percentual de 

alíquota dos servidores e pensionistas para 14%, deve ser observado o prazo 

nonagesimal para sua vigência, em atenção ao disposto no § 6º do art. 195 da 

Constituição Federal4, o que está sendo atendido pelo inciso I do art. 5º do PL. 

 

b) Essa majoração de alíquota, por mais que seja uma imposição 
constitucional, deverá estar em consonância com o cálculo atuarial (reavaliação 
atuarial), comprovando o equilíbrio financeiro e atuarial para fixar as alíquotas previstas 
no PL, atendendo as exigências da Portaria nº 464, de 2018, em especial o art. 3º e 

                                           
3 Lei nº 9.717/1998: 
Art. 2o A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser 
inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. 
4 Art. 195 A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais: 
§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data 
da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 
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seguintes da norma5, com a respectiva comprovação junto à Secretaria de Previdência. 
 
O cálculo atuarial deve ser confeccionado antes do envio do PLC ao 

Legislativo e anexado à proposição para instrução do processo legislativo, visto que sua 
viabilidade técnica resta condicionada ao documento.  

 
c) Em razão do disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 20006, 

a transferência de benefícios para a responsabilidade do ente, precisa estar 
acompanhada de impacto orçamentário e financeiro partindo de que o cálculo atuarial 
exige uma projeção. 

 
  Sobre o impacto orçamentário financeiro em complemento a esta 
Orientação Técnica, segue em anexo o Texto Informativo a programação financeira e o 
impacto orçamentário e financeiro: instrumentos de gestão pública positiva7. 
 
  Desta forma, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro deve 
estar anexada junto ao PLC, sob pena de torná-lo inviável. 
 
 Sobre o salário-família previsto na forma do art. 2º do PL: 
 
 O art. 27 da EC nº 103, de 2019, não especifica que o valor do salário-
família será por dependente, sendo assim, o valor é único independente do número de 
dependentes. Logo, a redação atribuída ao caput do art. 221 da LC nº 07, de 1990, 
precisa ser ajustada para não especificar que o valor do benefício será na proporção do 
número de filhos (...). 
  
 
 
III.  Pelo exposto, para que o Projeto de Lei Complementar nº 01, de 2020, 
seja viável e esteja em condições de ser aprovado pelos vereadores do ponto de vista 
técnico, será necessário que: 

 
a) Antes da alteração nas Lei Complementar nº 115, de 2007 e Lei 

                                           
5 Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o 
equacionamento do deficit atuarial. 
Art. 3º Deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais com data focal em 31 de dezembro de cada exercício, 
coincidente com o ano civil, que se refiram ao cálculo dos custos e compromissos com o plano de benefícios do RPPS, 
cujas obrigações iniciar-se-ão no primeiro dia do exercício seguinte. 
 
6 Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do 
art. 17. 
7 Disponível na área de clientes em: 
http://www.igam.com.br/ 
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Complementar nº 07, de 1990, seja promovida a revisão do cálculo atuarial e 
alteração no orçamento, a fim de viabilizar o disposto no PLC; 

 
b) O PL esteja acompanhado do cálculo atuarial, conforme indicado na letra 
“b” do item II desta Orientação Técnica no que tange a majoração das 
alíquotas de contribuição dos servidores e pensionistas e exclusão dos 
benefícios que não são mais de responsabilidade do RPPS (requisito para 
aprovação do PL), mediante envio do documento pelo Prefeito para anexar 
na justificativa da proposição, a qual cabe a Câmara solicitar junto ao 
Executivo. 

 
c) Seja anexado no PL a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, no 
sentido de ter certeza de que o Município suporta o acréscimo da despesa 
que aumenta transfere benefício do RPPS para o ente (requisito para 
aprovação do PL), de acordo com a letra “c” do item II desta Orientação 
Técnica, mediante envio do documento pelo Prefeito para anexar na 
justificativa da proposição, a qual cabe a Câmara solicitar junto ao Executivo; 
 
d) Seja ajustada a redação dada ao caput do art. 221 da LC nº 07, de 1990 do 
PL para não especificar que o valor do benefício será na proporção do número 
de filhos ou dependentes. 
 
e) Seja suprimido o art. 3º do PLC, via Mensagem Retificativa do Prefeito, para 
evitar a duplicidade no pagamento dos citados benefícios pelo Poder 
Executivo, em face do exposto no item II desta Orientação Técnica.  

  
 O IGAM permanece à disposição. 

 
 

      
VANESSA L. PEDROZO DEMETRIO      
OAB/RS 104.401         
Consultora Jurídica do IGAM       
 


