
PROJETO DE LEI Nº 014/2020 DE 15 DE JUNHO DE 2020 

 

 

Altera a Redação do Artigo 14, Artigo 15, e 

Artigo 16 Lei Municipal nº 2456/2017, que 

Reestrutura o Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Efetivos do 

Município de Faxinal do Soturno, de que trata o 

art. 40 da Constituição da República, e dá outras 

providências.  

 

 

Art. 1º - Fica alterada a redação do Artigo 14, do Artigo 15 e do Artigo 16 

da Lei Municipal 2.456 de 27 de Setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

.....................Art. 14. A Contribuição a cargo dos servidores ativos, 

destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do 

Município, é de 14% incidente sobre a base de cálculo prevista no at. 18. I e II desta lei.  

.....................Art. 15. A Contribuição a cargo dos servidores inativos, 

destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do 

Município, é de 14% incidente sobre a base de cálculo prevista no at. 19. I e II desta lei.  

.....................Art. 16. A Contribuição a cargo dos servidores pensionistas, 

destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do 

Município, é de 14% incidente sobre a base de cálculo prevista no at. 20. I e II desta lei.  

Art. 2º - Os benefícios de auxílio-doença e salário-família, previstos na Lei 

Municipal 2.456 de 27 de Setembro de 2017, passam a ser custeados com recursos do 

orçamento, não vinculados ao fundo de previdência.  

Art. 3º - A alteração das alíquotas de que trata o Art. 1º desta lei entrarão 

em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao nonagésimo dia posterior à sua publicação.  

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores, 

 

Tendo em vista que a Constituição Federal (CF) estabelece os regimes de 

previdência social vigentes no País, torna-se necessário aderir as alterações. Em 12 de 



novembro de 2019 foi promulgada a Emenda Constitucional (EC) nº 103, que 

modificou aspectos da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, bem como 

estabeleceu novas regras de concessão de benefícios para os servidores públicos 

federais, entre outras coisas.  

Em razão destas modificações e da necessidade de adequações legais e de 

gestão atuarial nos RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social, a Secretaria 

Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia emitiu a Portaria 

SPREV nº 1.348/19, que dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das 

disposições do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, para Estados, Distrito 

Federal e Municípios. A referida Portaria estabeleceu prazo até 31 de julho de 2020 para 

os Entes adotarem as medidas necessárias para atender a Lei nº 9.717/1998 e a Emenda 

Constitucional nº 103, com as adequações necessárias.  

Diante do exposto acima, e com a finalidade de se adequar a Legislação 

vigente, após a realização de estudo Atuarial a fim de verificar a preservação e 

manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS, constatou-se que a 

implantação da alíquota linear de 14% a todos os servidores ativos, e incluindo os 

aposentados e pensionistas que percebam acima do teto do RGPS (R$ 6.101,06), se 

mostrou a alternativa mais viável, considerando que este é o cenário que serve de 

parâmetros para os demais. 

Certos da compreensão dos nobres Edis, contamos com a colaboração para 

análise e aprovação do projeto. Tendo em vista que o Projeto de Lei refere-se a uma 

adequação a EC nº 103, a não aprovação do mesmo, acarretará em o Município ficar 

inadimplente com as obrigações perante a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho 

do Ministério da Economia não obtendo a renovação da CRP - Certificado de 

Regularidade Previdenciária, tendo como penalidade o não recebimento de 

transferências Voluntárias da União.  

        Atenciosamente, 

  

 

Clovis Alberto Montagner 

                                                                                         Prefeito Municipal 


