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Porto Alegre, 15 de outubro de 2020. 
 
Orientação Técnica IGAM nº 49.192/2020. 
 
 
I.               O Poder Legislativo de Carazinho solicita ao IGAM orientação técnica sobre o 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°003 DE 07 DE OUTUBRO DE 2020, que “Regulamenta o 
artigo 36 da Lei Complementar n°115/07 e revoga a Lei Complementar no 230/19”. 
 
 
II.                Quanto ao aspecto formal, adequada a proposição, vez que compete ao 
Prefeito dar início ao processo legislativo de projeto de lei que trata sobre matéria pertinente 
ao Regime Próprio de Previdência Social (art. 61, § 1º, inc. II, alínea c, da Constituição Federal 
– aplicado por simetria ao Prefeito Municipal).  
 

  O PLC nº 0003, de 2020, busca majorar a alíquota de custeio especial do 
Município, Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações públicas. O PLC foi 
instruído com o cálculo atuarial. 
 
  Pela análise do relatório do cálculo atuarial, Tabela 23 – Plano de Amortização, 
concluiu-se que as alíquotas deveriam ser alteradas para as seguintes: 
 

Outubro/2020                         39.94% 
2021                                          40.94% 
2022                                          43.94% 
2023-2054                                45.94% 

 
Nesta oportunidade, a proposição tem por objetivo adequar a alíquota 

suplementar de responsabilidade do ente, majorando conforme indicado no cálculo atuarial 
anexo ao projeto de lei.  

 
Ocorre que a Portaria MF nº 464, de novembro de 2018, que 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 déficit atuarial, ao tratar do plano de 
custeio, estabelece: 
 

Art. 47. Para observância do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, a avaliação 
atuarial deve indicar o plano de custeio necessário para a cobertura do custo 
normal e do custo suplementar do plano de benefícios do RPPS. 
[...] 
Art. 48. O plano de custeio proposto na avaliação atuarial deverá observar os 
seguintes parâmetros: 
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[...] 
IV - quando instituído na forma de alíquotas, ter a remuneração de contribuição dos 
segurados ativos como base de cálculo das contribuições do ente federativo, 
normal e suplementar; 

 
 Portanto, a base de cálculo da contribuição patronal constante do PLC nº 003, 
de 2020, deve ser revista, adequando-se ao disposto na regulamentação da Secretaria da 
Previdência. Ou seja, a contribuição patronal, quer normal, quer suplementar, deve ter como 
base de cálculo apenas a remuneração de contribuição dos segurados ativos. Não pode haver 
contribuição patronal calculada sobre os proventos de aposentados e pensionistas. 
 
  Reforça a necessidade de ser revista a base de cálculo das contribuições 
patronais a recente alteração procedida na Portaria MPS nº 402, de 2008, pela Portaria SEPRT 
nº 19.451, de agosto de 2020, dispõe: 
 

Art. 15. A Taxa de Administração para o custeio das despesas correntes e de capital 
necessárias à organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora do 
RPPS, inclusive para conservação de seu patrimônio, deverá observar o disposto na 
lei do ente federativo e os seguintes parâmetros: 
[...] 
II - limitação dos gastos com as despesas custeadas pela Taxa de Administração, 
aos seguintes percentuais anuais máximos, conforme definido na lei do ente 
federativo, aplicados sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos 
os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior, 
ressalvado o disposto no § 12:  

 
Ainda, a respeito da majoração de alíquotas, em que pese necessária para 

atender a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário, é 
importante ressaltar que a Lei Complementar nº 173, de 2020, em seu art. 8º, traz proibições 
a serem observadas por todos os entes subnacionais, destacando-se o seu inciso VII, que 
estabelece a proibição, até 31 de dezembro de 2021, de criação de despesa de caráter 
continuado: 
 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela 
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de 
dezembro de 2021, de: 
[...] 
VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 
1º e 2º; 
 

  A ressalva é a proposição estar acompanhada de indicação de medida de 
“prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa”: 
 

§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia compensação 
mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que: 
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I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim 
compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por 
período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser 
permanentes; e 
II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto 
não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de 
inconstitucionalidade. 

 
  Veja-se que, caso não implementada a prévia compensação, a lei será ineficaz, 
o que deverá ser observado e fiscalizado por este Poder Legislativo. 
 
  Além disso, a majoração de alíquota de contribuição previdenciária do Ente 
nesse período também fere o art. 211 da LRF, Lei Complementar nº 101, de 2000, uma vez 
resulta em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato 
do prefeito.  
 
  Por sua vez, em que pese a alíquota suplementar ser classificada como despesa 
com pessoal pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas entende por deduzir 
as despesas com amortização do passivo atuarial, conforme instrução Normativa TCERS nº 6, 
de 2019.  
 
 
III.         Sendo assim, em que pese necessária a adequação do custeio suplementar do 
fundo previdenciário, necessário que o projeto de lei complementar nº 003, de 2020, seja 
ajustado, conforme indicado no item II desta Orientação Técnica. 
 

Ainda, não se pode afastar a possibilidade de apontamento por afronta ao 
disposto na LC nº 173, de 2020, e no art. 21 da LRF. 
 
  O IGAM permanece à disposição. 

 
 

KARLA POLINA ALBUQUERQUE SILVEIRA                                     TATIANA MATTE DE AZEVEDO 
OAB/RS: 80764/B                                                                                             OAB/RS 41.944 
Consultora Jurídica do IGAM                                           Consultora Jurídica do IGAM 

 
1Art. 21. É nulo de pleno direito: 
I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 
a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 
da Constituição Federal; 
b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; 
II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do 
titular de Poder ou órgão referido no art. 20; 
III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos 
posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; 
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