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Mensagem n.º 17 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Luiz Egon Kremer 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 

Nesta 
 

        Senhor Presidente: 

        Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa Colenda casa legislativa o 
projeto de Lei que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.809, de 30.06.2005 e dá outras 
providências”, em regime de urgência. 

        Recentemente foi promulgada, pelo Governo Federal, a EC nº 103/2019 “Reforma da 
Previdência”. Com efeito, em relação à aplicabilidade aos Municípios, as normas resultantes da 
referida Emenda, podem ser assim agrupadas: 

        a) normas que se aplicam independentemente da opção do Município, sem a necessidade 
de edição de lei; 

        b) normas que se aplicam independentemente da opção do Município, com a necessidade 
de edição de lei; 

        c) normas que só se aplicam mediante opção do Município, com a necessidade de edição de 
lei. 

        Com o intuito de adequar a legislação local à federal, em especial aos itens obrigatórios, 
onde há a necessidade de edição de lei, encaminhamos o presente projeto de lei. 

        O primeiro item que trata do salário família está no bloco “a”, onde sua aplicabilidade é 
imediata, com o custeio pelo ente. Contudo, como a legislação municipal prevê o benefício às 
custas do RPPS, cabe a revogação de todos os dispositivos que tratam deste benefício, constantes 
no inciso II do art. 2º, alínea “e” do inciso I do art. 24, os arts. 33 a 36 e 62. 

        Cabe salientar que nenhum segurado irá ser prejudicado, uma vez que o custo do salário 
família, quando devido, será arcado pelo Município. 

        Com relação ao custeio do sistema previdenciário, em especial as alíquotas de contribuição 
as mesmas se encontram no bloco “b”. Desta forma, cabe a adequação da alíquota de 
contribuição dos segurados do RPPS à alíquota de contribuição do servidor da União, conforme 
dispõe o art. 11, caput c/c art. 36, I, e art. 9º, § 4º da EC 103, que passará de 11% para 14%. 

        No caso da contribuição do Ente, esta não pode ser inferior aos 14% aplicados aos servidores, 
mas tiveram seus percentuais definidos a partir do cálculo atuarial, quais sejam:             

        - Cota patronal: 
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Alíquota Quadro 

14,00% Geral 

17,38% Magistério 

        - Alíquota especial: 

Alíquota Exercício Financeiro 

22,58% 2020 - 2054 

        É oportuno esclarecer que a Emenda Constitucional veda o estabelecimento de alíquota 
menor que a alíquota do servidor da União enquanto houver déficit atuarial, que é a realidade 
do nosso RPPS. 

        Outro ponto que depende de adequação da legislação é o prazo para avaliações periódicas 
para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por 
incapacidade permanente, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I da CF, onde o Município busca 
estabelecer o prazo máximo estipulado pelo Regime Geral, que é de 02 anos. 

        Em relação ao prazo das vigências das alíquotas, a EC determinou a exigência de aplicação a 
partir de 01/03/2020 para a implementação da nova alíquota de, no mínimo, 14% para o Ente, 
respeitada a anterioridade nonagesimal para a vigência da alíquota de 14% para os servidores 
ativos, inativos e pensionistas, conforme art. 195, §6º, da CF. 

        O estabelecimento do início da vigência em 01/07/2020 atende o disposto constitucional 
bem como a determinação da Secretaria de Previdência de comprovar a vigência da lei que 
evidencia a adequação das alíquotas até 31/07/2020, conforme art. 1º, inciso I, “a”, da Portaria 
1.348, publicada no DOU de 04/12/2019.  

        Por fim, com relação aos itens opcionais, o Município não tomará qualquer iniciativa no 
presente momento, pois dependem de estudos técnicos e atuariais para tomada de decisão. 

        Em tempo, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado em regime de urgência, 
tendo em vista os prazos já mencionados. Além disso, a não aprovação nos termos e prazos 
estipulados nesse projeto acarretará na perda do Certificado de Regularidade Previdenciária 
(CRP) por parte do Município, interrompendo assim o envio de verbas voluntárias  por parte da 
União. 

        Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração. 

Feliz, 18 de fevereiro de 2020. 

 

        Albano José Kunrath, 
        Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI Nº 17/2020. 

 Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.809, de 
30.06.2005, e dá outras providências. 

        O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona a 
seguinte Lei: 

        Art. 1º Fica revogado o inciso II do artigo 2º da Lei Municipal nº 1.809, de 30.06.2005. 

        Art. 2º Ficam alterados os incisos I, II e III e o §7º do artigo 13 da Lei Municipal nº 1.809, de 
30.06.2005, passado a vigorar com a seguinte redação: 

        "Art. 13. (...) 

         I -a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos ativos e em 
disponibilidade remunerada de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas 
autarquias e fundações, na razão de 14%, incidente sobre a totalidade da remuneração de 
contribuição; 

         II -a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos inativos e 
pensionistas de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e 
fundações, na razão de 14%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

         III -a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, de todos os Órgãos e Poderes do 
Município, incluídas suas autarquias e fundações, incidente sobre a totalidade da remuneração 
de contribuição dos servidores ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, 
nos termos dos incisos I e II, a partir de 1º de março do ano de 2020, na razão de: 

Alíquota Quadro 

14,00% Geral 

17,38% Magistério 

         § 7º Adicionalmente a contribuição de que trata inciso III deste artigo, todos os Órgãos e 
Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, a título de recuperação do passivo 
atuarial e financeiro, contribuirão com a seguinte alíquota incidente sobre a totalidade da 
remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos dos 
incisos I e II: 

Alíquota Exercício Financeiro 

22,58% 2020 - 2054 
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     " (NR)     

        Art. 3º Fica revogada a alínea “e” do inciso I do artigo 24 da Lei Municipal nº 1.809, de 
30.06.2005. 

        Art. 4º Altera o § 7º do artigo 25 da Lei Municipal nº 1.809, de 30.06.2005, passando a vigorar 
com a seguinte redação: 

         "Art. 25. (...) 

          § 7ºA concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 
incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer cargo ou função pública, apurada 
mediante exame realizado pelo Serviço Médico Oficial do Município, devendo ser realizada 
avaliação médica, a cada dois anos, para verificar a manutenção da incapacidade. " (NR) 

        Art. 5º Revoga a Seção VII “Do Salário Família” e os artigos 33 a 36 da Lei Municipal nº 1.809, 
de 30.06.2005. 

        Art. 6º Fica alterado o artigo 62 da Lei Municipal nº 1.809, de 30.06.2005, passando a vigorar 
com a seguinte redação: 

         "Art. 62. Salvo nos casos expressamente definidos na legislação, nenhum benefício previsto 
nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo." (NR) 

        Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar: 

        I - de 1º de julho de 2020, respeitada a anterioridade nonagesimal, em relação às novas 
alíquotas constantes dos incisos I e II do artigo 13 da Lei Municipal nº 1.809/2005; 

        II - de 1º de março de 2020, em relação às novas alíquotas constantes do inciso III e §7º da 
Lei Municipal nº 1.809/2005; 

        III - da data da publicação para os demais artigos. 

        Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, 18 de fevereiro de 2020. 

 

        Albano José Kunrath. 

 

        Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do Município. 
        Feliz, 20.02.2020. 
        _________________________ 

        Adalberto Bairros Kruel 
        Procurador do Município de Feliz. 
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