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"EM REGIME DE URGÊNCIA"apROVADO
PROJETO DE LEI N°. 06/2020, de 26 de maio de 2019.

Div& sabre a adequação das normas e
obrigatoriedade ao cumprimento dos
procedimentos estabelecidos pela Emenda
Constitucional nÕ 103, de 12 de novembro de 2019
junto ao Regime Próprio de Previdõncia Social RPPS. a serem seguidos pelos rirgelos e entidades
da Administração Pública Municipal Direta e
dando as providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTIANOPOLIS, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal e pelas Constituições do Estado e da República, faz saber que
a CÂMARA MUNICIPAL. Estado de Goiás, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado
para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade fisica ou mental,- enquanto permanecer
nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para
o cargo de dcstino, mantida a remuneração do cargo de origem.
Art. 2° - A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de
contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime
Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vinculo que gerou o referido
tempo dc contribuição.
Art. 3° - E vedada a complementação de aposentadorias de servidores
públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto
nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal ou que não seja prevista em lei que
extinga Regime Próprio de Previdência Social.
Art. 4° - É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou
vinculadas ao exercicio de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração
do cargo efetivo.
Art. 50 - o servidor aposentado por incapacidade permanente para o
trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetivel de readaptação,
hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação
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da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma
de lei do respectivo ente federativo.
Art. 6° - 0 tempo de serviço militar exercido nas atividades dc que tratam
os arts. 42, 142 e 143 da Constituição Federal c o tempo de contribuição ao Regime
Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem
reciproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira
será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de
contribuição aos demais regimes.
Art. 7° - Aplicam-se As aposentadorias dos scrvidores efetivos do
Município as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores A data de entrada
em vigor da Emenda Constitucional n° 103/2019, enquanto não promovidas alterações
na legislação interna relacionada ao respectivo Regime Próprio de Previdência Social.
Parágrafo único. Estende-se o disposto no caput As normas sobre
aposentadoria de servidores públicos incompatíveis com a redação atribuida pela
Emenda Constitucional n° 103/2019 aos §§ 4°, 4°-A, 4°-B e 4°-C do art. 40 da
Constituição Federal.
Art. 8° - 0 rol de beneficios do Regime Próprio de Previdência Social fica
limitado As aposentadorias e A pensão por morte, a partir da publicação da Emenda
Constitucional n° 103/2019, observada a regra disposto no art. 7° dcsta Lei
§ 1' Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho (auxilio
doença e o salário-maternidade) serão pagos diretamente pelo Ente Federativo tendo o
tratamento dc beneficio estatutário e não correrão A conta do Regime Próprio de
Previdência Social.
§ 2° 0 salário-família e o auxilio-reclusão terão natureza de beneficio
assistencial a ser concedido a servidores efetivos de baixa renda, inclusive quando
aposentados, não integrando a remuneração destes que serão pagos diretamcntc pelo
Município.
Art. 9° - 0 valor dos beneficios previsto no § 1° do art. 8°, consistirá os
mesmos parâmetros definidos na Lei Previdencidria em vigor, com exceção do salário
família c ao auxilio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal.
§1°. Os beneficios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda
bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos c sessenta e quatro reais e
quarenta e tits centavos), que serão corrigidos pelos mesmos indices aplicados aos
beneficios do Regime Geral de Previdência Social.
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§2° 0 valor do salário-família, de que trata o inciso IV do art. 201 da
Constituição Federal, seu valor será dc RS 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta c
quatro centavos) a partir da promulgação da Emenda Constitucional n° 103/2019.
Art. 10 - 0 pagamento dos benefícios previstos nos §§ I° e 2° do art. 8°
serão custeados pelos órgãos em que o servidor se vincula, na forma da dotação
orçamentária especifica.
Art. 11 - As eventuais despesas corn contratação de profissionais c outros
serviços para adoção da concessão dos benefícios previstos nos §§ 1° e 2° do art. 8',
deverão ser totalmente suportadas com os recursos do Município, não podendo ser
custeados pelo Regime Próprio desta Municipalidade (PASCRI), ainda que
administrativas, para gestão desses benefícios.
Art. 12 - Os recursos de Regime Próprio de Previdência Social (PASCRI)
poderão scr aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de
consignados, observada regulamentação especifica estabelecida pelo Conselho
Monetário Nacional.
Art. 13 - 0 parcelamento ou a moratória de débitos do Município com o
seu Regime Próprio de Previdência Social (PASCRI) fica limitado ao prazo a que se
refere o §11 do art. 195 da Constituição, aplicando-se os critérios de atualização e
corrcção monetária na fonna da Lei Previdencifiria em vigor,CsitIvol disposição dc Lei
em-contrário que-estabelega prazo emitmero de parcelas-égpteffico.
Art. 14 - A aliquota de contribuição dos segurados ativos ao RPPS
(PASCRI) não poderá ser inferior A dos servidores titulares de cargo efetivo da Unido,
atualmente fixada em 14% (quatorze por cento) sobre a base de cálculo de que trata a
Lei Previdenciária em vigor.
§ 1° As contribuições sobre os proventos dos segurados inativos e sobre
as pensões observarão a mesma aliquota aplicada ao servidor ativo, sobre os proventos
de aposentadoria e pensões que supere o salário mínimo.
§ 2° A contribuição do Município não poderá ser inferior ao valor da
contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta, observado o cálculo atuarial
anual e na forma do ato administrativo em vigor.
§ 3° Caso haja ato administrativo em vigor que define a contribuição do
Município seja superior a contribuição do servidor ativo, o mesmo será mantido o
percentual até o próximo Cálculo Atuarial com base as novas normas autoaplictiveis da
Emenda Constitucional ri° 103/2019 coin objetivo de o Município ter fundamento legal
para o implemento do plano de equacionamento de déficit.
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§ 4° Para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS (PASCR1),
fica autorizado a alteração da contribuição previdencidria de que trata o caput do art. 14,
mediante Lei e os §§ 2° e 3', do art. 14, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo,
desde que recomendado pela avaliação atuarial anual.
Art. 15 — A presente Lei não prejudica c não revoga o direito adquirido
dos segurados e seus dependentes que tenham cumprido os requisitos para a obtenção
de quaisquer beneficios e vantagens, com base nos critérios da legislação então vigente,
observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal c/c com a Emenda
Constitucional n° 103/2019.
Art. 16 — Fica o Poder Executivo autorizado a promover todos os
procedimentos necessários para adoção das devidas dotações orçamentárias, mediante
créditos adicionais de natureza especial e/ou de natureza suplementar, ao cumprimento
da Emenda Constitucional n° 103/2019 e desta Lei, serão consignadas no orçamento
anual, sob rubricas especificas, nos termos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 17 — Os percentuais das contribuições previdenciárias definidas no
14
desta
Lei,
entrará em vigor a partir do dia 10 (primeiro) dia do quarto Ines
art.
subsequente a da data de publicação desta Lei.
Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições cm contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cristiamipolis, aos 26 do mês de
maio de 2020
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JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Ilustres Vereadores,
1.
Encontra-se diante de nós mais um desafio que marca a diferença entre o papel
do governante c do mero administrador rotineiro: "Reformular o Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores do Município", adequando as novas normas
constitucionais, e assim, deixá-lo apto para no futuro assegurar os beneficios
previdenciários aos segurados e scus dependentes.
2.
Cabe-nos neste momento, na esfera das nossas respectivas atribuições, a
responsabilidade de conduzir o Município a um destino seguro, mesmo diante das
turbulências pelas constantes mudanças que vem ocorrendo em âmbito nacional e que
altera substancialmente a vida do Município, especialmente no que se refere a legislação
previdenciária.
Muitas serão as alterações na legislação do Regime Previdenciário dos Servidores
3.
Municipais hoje em vigor. São, no entanto, transformações necessárias para viabilizar e
garantir com maior segurança os beneficios aos servidores municipais e aos scus
dependentes.
Assim, para atender ao que determina a nova ordem previdenciária em vigor no
4.
Brasil desde a edição da Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998. a Lei Federal n°.
10.887/04. de 18 de junho de 2004, As Emendas Constitucionais n° 20/98. 41/03.47/05
e 70/12, e, em especial, a Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019,
que necessita de condições da aplicabilidade da norma constitucional destacada acima,
conforme fundamentos da Nota Técnica SEI n° 12212/2019/ME, que são:
NORMAS DE APLICABILIDADE IMEDIATA
jpositivo
Di
An. 22. XXI da Constituição

An. 37. 4. 14 da Constituição e an 6° da Emenda Constitucional
n°103/2019

An, 37. 4 15 da Constituição c/c o an. 7° da Emenda
Constitucional n° 103/2019

Tema
Competência privariva da União para editar normas gerais sobre
inatividades e pensnes das policias militares e corpos de
bombeiros militares.
Preceito segundo o qual a utilização de tempo de contribuição de
cargo público c de emprego ou ninçao pública ainda que se orate
de tempo de contribuição para o RGPS. acarta o rompimento do
vinculo com a Administração Pública, ressalvando-se a concessão
dc aposentadoria pelo RGPS ate a data de entrada cm vigor da
Entenda Constitucional n° 103/2019.
Vedação de complementação de aposentadorias de scn idores
públicos c de pcnsbes por morte a scus dependentes. que nap seja
decorrente da instituição do rearm de previdência complemental
a que Sc refercm os ãg' 14 a 16 do art. 40 da Constituição ou que
não seja prevista cm lei que exiinga RPPS. ressalvadas as
complcmcntaales de aposentadorias e pensões jir concalidas.
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An. 38. V. da Canstituição

An 39. § 9° da Constituição c/c o art. 13 da Emenda
Constitucional if 10.3/2019

An. 40. § 19 da Constituição

Art 40. § 19 da Constituição; Emenda if 41/2003 fans. 2°c 6'1

An. 40. § 22 da Cotchluição
Ans. 93. VIII; 103-B. § 4°. III; e art. 130-A. § 2". III da
Constituição

An. 201. §9°-A da Constituição

An. 4°. § 10 da Emenda Constitutional n°103/2019

Art. 5° c an. 10 da Emcnda Conslitucianal n° 1032019
An 90. calm. da Emenda Constitutional n° 103/2019
An. 9°. § 1° da Emend* Conslitucional if 103/2019

Art. 9°. §* 2°c 3° da Emenda Constitucional n°10312019

Art. 9'. §* 4°c 5' da Emenda Constitucional n° 1032019

An. 9°. 6 6° da Entenda Constitutional n°103/2019

An. 9°, 6 9°c art. 31 da F.menda Constitucional n" 103/2019. de
an. 195.* II da Conciiiiiirlo

An. lo. 6 5°. da Emends Constitutional n°103/2019

Regra de filiação prey idenciária segundo a qual o servidor que
venha a exercer mandato eletiva. na hipótese de set segurado de
regime próprio de previdência social, permanecera filiado a esse
regime. no ente federativo de origem.
Vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário au
vinculadas ao exercicio de função de confiança ou de cargo on
comissão A remuneração do cargo eletiva. ressalvadas as
incorporaides efetivadas at a data de entrada em vigor da Emends
Constitucional n° 103/2019.
C011eessÀO do abono de permanencia nas regras pennancntes. (Par
meio de lei. os Estados. o Distrito Federal c os Municipias podem
restringir o alcance dessa norma. estabelecendo critérios para seu
pagamento)
Concessão do abono dc permanência com base nas regras dc
transição das Emendas anteriores, enquanto não forem extintas
para as RPPS dos Estados. Distrito Federal e hlunicipios.
mediante lei do respectivo ente que referende integralmente a sua
revogação pelo an. 35. incises Ill e IV. da Emends Constitucional
if 103/2019.
Vedação da instituição de no' os regimes próprias de previdência
social
Exclusão da possibilidade de aplicação, coma sanção
administrative, da pena de aposentadoria compulsthia de
magistrados c membros do ministério pAblica dos Estados, com
direito a proventos proporcionais ao tempo de serviço.
Direita a contagem recíproca do tempo de serviço militar e da
tempo de contribuição ao RGPS ou RPPS. para fins de inativaglo
militar ou vosemadoria.
Manutenção, no âmbito do RPPS dos Estados. Distrito Federal c
Municipias, do cálculo dos protasis de aposentadoria concedida
coin fundamenta na imcgralidade da rentunentção, conforme lei
do respectivo cote federativa em vigor antes da publicação da
Entenda Constinicional n" 103/2019.
Regras jurídicas de transição e disposição transitória para a
concessão dc aposentadoria especial an policial ca. il Jo Distrito
Federal.
Recepção constitucianal, corn status dc lei complementar. da 14i
Federal if 9.717/1998.
Modo de comprovação do equilibria financeiro e atuarial do
regime próprio de previdência social, cuja norma encerra em si o
conceito desse equilibria
Limitação do rol de bend:lent% do RPPS as aposentadorias c it
pensão por morte (os afastamentos por incapacidade temporária
para o trabalho c o salário maternidade não devem ser pagos it
conta do RPPS, ficando a cargo do Tesouro dos entes federativos.
passando agora a set considerada coma um beneticio estatutário e
não mais previdencifiria. integrando a remuneração para todas as
(lllS. cam relação at salário-familia c o auxilio-reclusão,
entendemos que a sua natureza e de beneficia assistencial a ser
concedido a servidores dc baixa renda, inclusive quando
aposentados, não integrando a remuneração destes. estando a
cargo do cote federativa o seu pagamento.)
Vedação pano estabelecimento, pelas Estados. Distrito Federal e
Municipios, de aliquou inferior A da contribuição dos servidores
da Ilnião, salvo na situação dc ausincia de deficit atuarial a ser
equacionado. hipótese ellique a aliquota não poderá ser inferior ás
al iquotas aplicáveis au RGPS.
Prazo de dais anos da data dc entrada em vigor da Emends
Constitucional n° 103/2019 pars a instituição do regime de
previdência complementar na forma dm 0: 14 a 16. e Pala a
adequação do &plc ou entidade nosinga único do RPM; ao $ 20.
todos do an. 40 til Constituição racial.
Vedação da moratórialpareclamento de debitos dos cotes
federativos own seus regimes próprias em praza superior a
sessenta meses, exceto cm relação aos parcelamentos previous na
legislação vigente ate a data de entrada em vigor da Emenda
Constitucional it 103/2019. cilia reabertura MI prorrogação de
prazo pars adesão não é admitida pelo an. 31 da mesma Emends
Abono de permanência do policial civ il do Distrito Federal.
equivalente ao valor dc sua contribuição pro idenciária. ale que
entre em vigor lei federal que regulamente o disposto no § 19 do
art. 40 da Constitui el_
(
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Pensão por morte do policial civil do Distrito Federal. vitalícia
pate o crinjuge ou companheiro c equivalente a rentuncração do
cargo. quando decorrente de agressão sofrida no exercício ou em
razão da função.
An. II. caput c/c o an. 36. I. e an. 9'. ; 4° da Emenda Adequação da aliquota de contribuição dos segurados dos RPPS
Constitucional n° 103/2019
dos Estados. do Distnto Federal e dos Municípios a aliquots dc
conoribuição do servidor da União. quo poderá ter impacto na
aliquots do cow. consoante o art. 2' da lei ne 9.717/1998
An. 14 da Emenda Constitucional if 103/2019
Vedação de adesão dc novos segurados c de instituirão de moos
regimes de previdência aplicáveis a titulares de mandato eletivo.
An. 24 da Emenda Constitucional n° 103/2019
Restrições A acumulação de beneficias previdenciárim c a
recepção das regras sobre acumulação dc beneficies previstas na
kgislação vigente ao tempo dc sua publica0o, no que nap for
contrário.
An. 34 da Emenda Constitucional n°103/2019
Requisitas pare a hipótese de extin0o, pot lei do ente federativo.
do respectivo regime próprio de providencia social. até quo seja
editada lei complementar federal solve normas gerais quo
discipline o 6 22 do an. 40 da Constituição.
Art. 4°. §9": an. 5". § 2°: an. JO. § 7'. an. 20. ; V: an. 21. § 3°: e Nomas constitucionais e infraconvitucionais relacionadas an
an. 22. paragralb (midi, todos da Emenda Constitucional n° regime próprio de previdência social dos Estados. do Distrito
103/2019
Federal e dos Municipios. anteriores ã data de (tirade em vigor da
Emenda Constitucional n' 103/2019. COIMCIllellICS As regras de
concessão de aposentadorias, inclusive por -invalidez
permanente" mantida a aplicação da Súmula Vinculante .5V do
STF V 33. quanto a aposentadoria especial de que [role o an. 40.
§ 4". Ill. da Consiimiçáo Federal. na redação da Emenda
n°41/2003 e a reera dc concessão de abono dc pcnnanência (0
an. I° da Lei Federal n" 10.887/2004. continua a ser aplicado aos
Estados. DE e Nlunicipios para funs de calculo dos proventos
enquanto não promo ida' alterações na le_gislação internal
Art. 23. § rda Emcnda Constnucional n° 103/2019
Normas constitucionais e infraconstitucionais relacionadas ao
regime próprio de previdência social dos Estados. do Distrito
Federal c dos Muniernios. anteriores a data de entrada em vigor da
Emenda Constitucional n° 103/2019. concementes As mere% dc
COIICeisão e cálculo de ponsties. enquanto não promos idas
alterações na legislação intermit. (0 an 2' da Lei Federal a"
10.887/2004 continua a ser aplicados aos Estados. DE e
Municípios pare furs de calculo das pensões).
NORMAS SAO A TOAPLICAVE1S
Dispositivo
Tema
An. 40. § I°. inciso I de Constituição
Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. eons
cxigencia de ay aliaçãcs periódicas para verificação da
continuidade das condiçsks que ensejaram a concessào, born como
a condiçáo de o servidor ser insuscetível de readaptação.
(Dependem de lei do respective ente federativo).
Concessão de aposentadoria voluntária. A idade minima sera
An. 40, ; 1°, inciso Ill da Constituição
estabelecida mediante emenda as respectivas Constimições c Leis
Orgúnicas. Foram desconstitucionalizados. adibuidos a Lei
Complementar de todos os entes da Fodder*. os rcquisitos de
tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício no saYiÇO
público e dc tempo no cargo efetivo em que se darn a
aposentadoria
An. 40. §, 3" da Constituição
Calculo dos proventos dc aposentadoria. (Dependem dc lei do
respectivo onto federativo).
An. 40. §§ V. 4"-A. 4°-D. e VC daConsiituição
Requisites de idade c tempo de contiibuiçair para aposentadorias
voluntaries especiais: servidor com deficiência. agente
penitenciário. agente sociocducativo c policiais. se!. irkw exposto
a agonies quimicos. fisicos e biológicos prejudiciais A saúde.
0 kpcndcm de lei complcmeniar do riNpectis it care federativo para
_is'Momenta-1as)
Reouisitiu de imp° de e fens.° exerciao das funcaes de mauisteno
An. 40. 6 5° da Constituição
para aposentadoria dos ocupantes dc cargo de professor.
iDependem de lei complementar do respect ivo cote federally 0 para
regulamentd4o). A idade nrininta do professor 6. por previsão
constitucional, reduzida cm 5 wino()) anos com relação As idades
minimas a serem estabelecidas pelos cntes federativos mediante
emenda As respectivas Constituições e I.ets Orgimicas.
An. 40. ; 7° da ('ons-Undo-do
Concessdoda pensão por morte ao dependente do servidor público.
112cpende de lei do respectivo ente federativo, garantido o piso do
salad° minim. quando se data da única fonte de rondo formal)
Tratamento diferenciado para a hipótese dc concessão de pensão
An. 40, § 7' da Conslituidlo. pane final
por mom decorrente de agressão sofrida no exercido ou em razão
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An. 40. a' 22 da Constituição

An. 201. § 9°c r-A da Constituiriao

An. 9', §

?da Emenda Constitucional n° 103/2019

An. 149. §§ 1*-13 e 1°-C da Constituição c/c an. 9°. § C. c/c art.
36. inciso II da Emenda Constitucional n°103/2019

An 14. § 50. da 1,mcnda COTISfitUCiOrlal na 10.2/2019

Art. 40. a 15 daConstittnçaoc/c an. 33 da Emenda Constitucional
n°103/2019

NORM AS
DispositIvo
Ms. II. 2ft c 32 da Emenda Constnucional n° 103/2019

Art. 149 da Constituição e a cláusula de revogação contida na
alinea a do inciso I e nos incisos Ill c IV do an 35 da Emenda
Constitucional it 103/2019

Art 149 da Constituição

da função, para o scrvidor policial, agente penitenciário ou
sommeducativo. (Depende de lei do respectivo mite federativo.
garantido o piso do salariominimo. quando se tratar da única fonte
de renda formal)
Diretivas que visam a oncntar a atividade legislativa futura da
Uniao, acerca do objeto da lei complementar federal que deveni
dispor sobre normas gerais dc organização. de fimcionamento e de
rtsponsabilidadei
jsgestao dos RPE'S
Compensação financeira entre as receitas de contribuição referente
aos military, e as receitas de contribuição aos demais regimes.
(Critérios serão estabelecidos em lei).
Aplicação de recursos do RPM na concessão de empréstimos com
consignação cm folha de pagamento dos segurados. (1)epenile dc
norma a ser expedida pelo Conselho Monetário Nacional - CAIN).
Instituição dc contribuição extraordinaria. nor meio de lei, cuja
regulamentação no Ambito dos Estados. Distrito Federal e
Municípios somente poderá ser editada quando a alteração dc
redação dada pela reforma ao an. 149 da Constituição Federal tiver
vigência em relação a estes elites, o que dependera de publicação
dc lei estadual, distrital ou municipal que referende integralmente
a alteração promovida nesse wage da Constituição.
Disciplina jurídica dc transiflo para tr: regimes dc titulares de
mandato eletivo que porventura existem atualmente nos Estados,
no Distrito Federal ou nos Municipios. no caso de opção de
permanência cm mis regimes. que passam a ser em extinção.
Administração, por entidade aberta de previdência complementar.
de pianos de beneficios patrocinados pelos entes federados, que
depende dc regulamentação mediante lei complementar da União,
' ttCANC
'rema
Vigência das aliquotas de contribuigio do RPPS da União, que terá
inicio no primeiro dia do quarto inês subsequente ao da data de
publicação da Emenda (respeito a anterioridade nonimesi mall
Ausência de aplicabilidade para Estados. Distrito federal c
Municipios da alteração de redação ao tut. 149 da Constituição e
da cláusula de revogação contida na alinea a do incise I c nos
incisos Ill e IV do an. 35 da Emenda Constitucional n' 103/2019.
enquanto estiverem cm period° de vacancia já que dependem de
referendo pani o inicio de sua vigência, mediante a publicação de
lei destes entes, conforme o lido art. 36 da mesma Emenda.
Ausência dc aplicabilidade para Estados. Distrito 'Federal c
Municipios da possibilidade de instituir aliquotas de contribuição
para o custeio do RPPS de forma progressiva e de fazer incidir
contribuição ordinária dos aposentados c pensionistas sobre o
valor dos proventos e penshes que superem o salário minim° - tin
caso de déficit atuarial - enquanto não hoover o referendo
mechanic lei de que traia o inciso II do art. 36 da Emenda
Constitucional n*103/2019.

5.
Nesse sentido, pode ser notado, que diante dos desafios impostos pela norma
constitucional ao Poder Executivo, a responsabilidade do Poder Legislativo é responder
de imediato As necessidades das mudanças solicitadas, visando adequar todos os
dispositivos necessários para atender na integra as mudanças constitucionais.
6.
Além disso, a Lei n° 9.717/98, diz que os regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos dos municípios deverão ser organizados, com base em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os critérios técnicos que relaciona nos incisos do seu artigo 10. do
geral destacamos:
•

realização anual de avaliação atuarial. de modo a assegurar o equilíbrio do
Regime Próprio e dar-lhe segurança em seu plano de custeio de beneficios;

Governo
da,Cidade
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• financiamento do Regime Próprio essencialmente através das contribuições
sociais dos servidores segurados e do ente federado, o que o torna independente
de influências externas;
• cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e aos seus
dependentes;
• participação de representantes dos servidores públicos nos colcgiados e
instâncias dc decisão em que os seus interesses sejam discutidos e deliberados;
7.
E bom que se esclareça que o percentual da contribuição social dos servidores
municipais já foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 103/2019, c/c com a Lei
Federal n° 10.887, de 18 de junho de 2004.
8.
Isto que foi exposto representa dizer que o Projeto de Lei, cm anexo a esta
justificativa que ora encaminhado à Câmara Municipal, deverá ter preferência e
preccdência para votação, em caráter de urgência urgentíssimo.
9.
Desta forma, estamos convictos de que Vossa Excelência juntamente coin seus
pares, estardo, mais uma vez, dando aos servidores públicos do Município e à população
em geral que dependem desses servidores c dos serviços essenciais por eles prestados,
urna contribuição importante traduzida na aprovação do presente Projeto de Lei, editado
nos moldes das exigências da Constituição Federal c leis pertinentes, a fim de dotar o
Município de uma legislação compatível coin uma gestão previdenciaria responsive!.
Em caráter de urgência, na forma regimental da Camara.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristian6polis, aos 26 do mês de
maio de 2020

r
mAA,,A,-)
E1 JUNIOR
.1 I/0 GO S ERRA
Prefeito Municipal dc Cristianópolis
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ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTIANOPOLIS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Rua Wilson da Naito n° 02 — Centro — Cristiandpolls - GO.
CEP: 75230-000 Fone: (64) 3652-1601

Assunto: Projeto de Lei n° 06/2020, de 26 de maio de 2020.

DESPACHO n° 28/2020 — Considerando que o Projeto de Lei
n°06/2020, de 26 de maio de 2020 foi apresentado na sessão legislativa do dia
01/06/2020 encaminha-se os autos para a submissão das Comissões Permanentes de
Constitulao e Justiça (art. 48, caput do R.I.) e de Finanças, Orçamento e Economia
(art. 49, X do Ri)

Gabinete da Presidência, em 02 de Junho 2020.
Zukikg Metro MagaIhks Lem,;
Prcsidente
Oman de CristiaMpoLs
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ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTIAMSPOLIS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Rua Wilson da PaixAo n° 02 — Centro — Cristiandpolis - GO.
CEP: 75230-000 Fone: (64) 3652-1601
Assunto: Projeto de Lei n° 06/2020, de 26 de maio de 2020.

DESPACHO n° 05/2020 — Considerando que o Projeto de Lei
n°06/2020, de 26 de maio de 2020 foi despachado para a Comissito Permanente de
Constitui* e Justiça. Encaminhem-se inicialmente os autos para análise e
manifestaçito quanto As rubes de ordem Jurídicas.

Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 02 de junho 2020.

EUNICE ALVES DE MEL
Presidente da Coming° de Constitniflo e Justiça
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ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTIANÓPOLIS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Rua Wilson da Paixio n° 02 — Centro — Cristianápolis - GO.
CEP: 75230-000 Fone: (64)3652-1601

Assunto: Projeto de Lei n° 06/2020, de 26 de maio de 2020.

DESPACHO n° 28/2020 — Considerando que o Projeto de Lei
n°06/2020, de 26 de maio de 2020 foi apresentado na sessAo legislativa do dia
01/06/2020 encaminha-se os autos para a submissão das Comissões Permanentes de
Constituição e Justiça (art. 48, capta do R.I.) e de Finanças, Orçamento e Economia
(art. 49, X do R.I.)

Gabinete da Presidência, em 02 de Junho 2020.
Zakikg Ribedo Magalbbes Lac. ;
Presidente

Camara de CrisdaatvoLs
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ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTIANOPOLIS
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E ECONOMIA
Rua Wilson da Paixão n° 02 — Centro — Cristianópolis - GO.
CEP: 75230-000 Fone: (64) 3652-1601

Assunto: Projeto de Lei n° 06/2020, de 26 de maio de 2020.

DESPACHO n° 05/2020 — Considerando que o Projeto de Lei
n°06/2020, de 26 de maio de 2020 foi despachado para a Comissão Permanente de
Finanças, Orçamentos e Economia. Encaminhem-se inicialmente os autos para análise e
manifestação quanto As razões de ordem Contábeis.

Sala da Comissão de Constituição c Justiça, em 02 de junho 2020.
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BRUNO OLIVEIRA RIBEIRO
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Economia
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTIANÓPOLIS
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CEP: 75.230-000 Fone: (64) 3652-1601
e-m®il: camaramunieMalcristahotmail.com
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Parecer Jurídico n°. 32/2020

Referência: Projeto de Lei Municipal n° 006/2020, de 26 de maio de
2020.
Autoria: Executivo Municipal
Ementa: "Dispõe sobre adequação das normas e obrigatoriedade ao
cumprimento dos procedimentos estabelecidos pela Emenda
Constitucional n° 102, de 12 de novembro de 2019 junto ao Regime
Próprio de Previdência Social — RPPS, a screm seguidos pelos &gam e
entidades da Administração Publica Municipal Direta e Indireta, dando
as providências correlatas".
I —RELATÓRIO
Foi encaminhado a Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão de
parecer, o Projeto de Lei n°. 06, de 26 de maio de 2020, de autoria do Executivo Municipal,
que objetiva adequação legislativa do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS e di
providências correlatas.
o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II — ANALISE JURÍDICA
2.1. Da Competência e Iniciativa
0 projeto versa sobre matéria de competência do Município em face do
interesse local, encontrando amparo no art. 30, I da Constituição da República e no art. 7°, I
da Lei Orgânica Municipal, sendo de competência de inciativa privativa do Executivo
Municipal.
Feitas estas considerações sobre a competência e iniciativa, a Procuradoria
Jurídica OPINA stmj., favorável a tramitação do projeto de lei em comento, desde que
observados os procedimentos legais e regimentais vigentes.
2.2. Da proposta legislativa
0 Projeto de Lei n°. 006/2020, de 26 de maio de 2020 propõe alterações no
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cristiandpolis.
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0 art. 1° do projeto de lei apresentado refere-se a introdução da possibilidade de
readaptação ao cargo público, em caso de limitação física ou mental.
0 Estatuto dos Servidores Públicos do âmbito federal (Lei Federal n° 8112/90)
dispõe em seu art. 8° as formas de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reversão,
aproveitamento, reintegração e recondução. 0 estatuto dos servidores públicos do Municipio
de Cristianópolis só faz menção sobre a nomeação, como forma de provimento e depois trata
da progressões verticais e horizontais (Lei n° 728/2018).
Readaptação é uma forma de provimento de cargo público, portanto 6 adequação,
inclusive realizando alteração na Lei n°707, de 01 dc janeiro de 2017 (Lei Clázio Sebastião da
Silva).
Depois do art. 1° o art. 5° continua dispondo sobre readaptação, sendo interessante
que estes artigos fiquem ao mínimo próximos um do outro, para continuidade da lógica
normativa.
Os demais artigos dispõem sobre questões relativas ;I aposentadoria dos servidores
públicos municipais e sobre o Regime Próprio de Previdência Social (PASCR1). Para manter a
coerência hit necessidade dos esclarecimentos a seguir.
A norma constitucional indica a existência de um regime jurídico único aos
servidores públicos, que podem ser celetistas, também denominados de empregados públicos,
que são celetistas e seguem o regime geral de previdência social, administrado pelo MSS, e
também o regime seguindo um estatuto próprio dos servidores públicos, corn previdência
própria, com legislação especifica a ser seguida.
A Lei Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre regras gerais
pan a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares
dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
O município de Cristianópolis estabeleceu regime jurídico próprio para os seus
servidores públicos, que indica o estatuto dos servidores públicos municipais, plano de cargos
e vencimentos está previsto na Lei n° 707, de 01 de janeiro de 2017 (C16zio Sebastião da
Silva).
A Lei Orgânica do Município de Cristianópolis dispõe:
Art. 9° — O Município criará sistema de previdência social para os seus servidores ou poderá vincular-se,
através de convênio, ao sistema previdenciário do Estado.
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Art. 140— 0 Município, dentro de sua competência, regulará o serviço social, favorecendo e coordenando
as iniciativas particulares que visem a este objetivo.
§ P - Caberá ao Municipio promover e executar as obras que, por sua natureza e extensão, não possam ser
atendidas pelas instituições de carter privado.
§ 2° — 0 plano de assistência social do município nos termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a
correção dos desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos elementos desajustados, visando a um
desenvolvimento social harmônico, consoante previsto no art. 203 da Constituição Federal.
Art. 141 — Compete ao Município suplementar, se for o caso, os planos de previdência social,
estabelecidos na lei federal.

Para proteção de seus servidores públicos foi por último reformulado o Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Cristitandspolis, pela Lei n° 537/2006, de 08 de
dezembro de 2006 e também disposta no art. 49 da Lei Clézio Sebastião da Silva.
Dessa forma, foi instituído o Regime Jurídico Único Próprio que assegura os
beneficios do plano de seguridade, inclusive aposentadoria e pensão aos seus servidores,
passando a ser de sua inteira responsabilidade o efetivo pagamento dos beneficios dos
servidores municipais.
0 art. 87 da Lei n° 537/2006 determina que o "orçamento. a programação
financeira, os balancetes e os balanços do Plano de Previdência Social de Cristianópolis
(PASCRI) devem obedecer aos padrões e as normas instituídas vela legislação especifica,
ajustadas its suas peculiaridades".
A estrutura administrativa do PASCRI é composta da Diretoria Executiva e do
Conselho Municipal de Previdência (CMP), nos termos do art. 73 da Lei n° 537/2006.
Compete ao Conselho Municipal de Previdência (CMP), que é o órgão superior de
deliberação, fiscalização e orientação do PASCRI, a fixação de políticas e diretrizes gerais
(art. 75 da Lei n° 537/2006).
Da análise prévia dos autos identifica-se falta de informações financeiras e em
relação aos cálculos atuariais, que são o conjunto de parâmetros técnicos adotados para a
elaboração da avaliação atuarial necessária à quantificação das reservas técnicas e
elaboração do plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social, nos termos do

inciso VI do art. 2° da Lei 537/2006.
Para ajustar as normas is especificidades locais e identificação da real necessidade
de adequação legislativa faltam nos autos a demonstração do déficit atuarial do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Cristianópolis, bem como acerca do impacto
3
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financeiro da medida proposta. E importante a análise e progressão do calculo atuarial
individual dos associados para a realização deste tipo de tomada de decisão.
Resta ausente também a manifestação do Conselho Municipal de Previdência
(CMP) sobre a proposta apresentada, a quem compete fixar diretrizes gerais sobre o assunto.
Apesar da necessidade de verificação das especificidades locais há também a
necessidade de acompanhamento das normativas gerais, na forma disposta na Lei Federal n°
9.717, de 27 de novembro de 1998, alterada pela Lei Federal n° 13.846, de 2019:
Art. 9° Compete à União, por intermédio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia, em relação aos regimes próprios de previdência social e aos
seus fundos previdenciários: (Redação dada pela Lei n° 13.846, de 2019)
- a orientação, a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento; (Redação dada vela
Lei n°13.846. de 2019)
II - o estabelecimento c a publicação de parâmetros, diretrizes e critérios de
responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento, relativos
a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos e
constituição e manutenção dos fundos previdencifirios, para preservação do caráter
contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial; (Redacão dada pela Lei n°
13.846, de 2019)
Ill - a apuração de infrações, por servidor credenciado. e a aplicação de penalidades, por
órgão próprio, nos casos previstos no art. 8° desta Lei; (Redação dada pela Lei n°
13.846. de 20191
IV - a emissão do Certificado de Regularidade Previdencifiria (CRP), que atestará, para os
fins do disposto no art. 7° desta Lei, o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência
social caos seus fundos previdencifirios. (Incluido pela Lei n°13.846. de 2019)
Parágrafo Calico. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma, na
periodicidade e nos critérios por ela definidos, dados e informações sobre o regime
próprio de previdência social e seus segurados. (Incluído pela Lei n° 13.846, de 2019)
Outra questão refere-se às determinações da Emenda Constitucional n° 103/2019
que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições
transitórias, conforme as disposições de seu art. 9°, com grifo nosso:

Art. 9° 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 nu 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
§ 1° 0 equilibrio 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
4
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os bens, direitos e ativos vinculados, comparados is obrigações assumidas, evidenciem a
solvência e a liquidez do plano de benefícios.
§ 2° 0 rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado is
aposentadorias e i pensão por morte.
§ 3° Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade
serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão i conta do regime próprio de
previdência social ao qual o servidor se vincula.
§ 40 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer aliquota
inferior i da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado one o
respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser
equacionado, hipótese em one a aliquota não poderá ser inferior is aliquotas
aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
§ 50 Para fins do disposto no § 4°, não soli considerada como ausência de deficit a
implementação de segregação da massa de segundos ou a previsão em lei de plano de
equacionamento de deficit.
§ 6° A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art.
40 da Constituição Federal c a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio
de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo
máximo de 2 (dois) anos da data dc entrada em vigor desta Emends Constitucional.

Ademais, o próprio Tribunal de Contas dos Municípios de Cristiandpolis
disciplinou sobre a aplicação das disposições do art. 9° acima descrito, na Instrução Normativa
IN — TCMGO n° 00003/2020.
2.4 Da Tramitação e Votação
Preliminarmente, a propositura retomará para as Comissões Permanentes de

Constituição e Justiça (art. 48, caput do R.I.) e de

Finanças, Orçamento e Economia (art.

49, X do R.I.) com o intuito de ser analisada.
Assim, após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão
na ordem do dia, a propositura deverá ser votada, conforme previsão descrita no Regimento
Interno.

III — CONCLUSA0
Diante do exposto, ressalva-se a falta de manifestação do Conselho Municipal

de Previdência (CMP) e de informações sobre o impacto financeiro que a medida tratará e a

ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTIANÓPOLIS
Rua Wilson da Paixão n° 02 — Centro — Cristianópolis — GO
CEP: 75.230-000 Fone: (64) 3652-1601
e-m®il: camaramunicipalcrist®hotmail.com

demonstração da necessidade de alteração legislativa via cálculos atuariais. vara identificação
se há ou não déficit atuarial.
Considerando as ressalvas descritas, a Procuradoria Jurídica opina pela
POSSIBILIDADE JURÍDICA da tramitação, discussão e votação do projeto de lei ora
examinado, por não vislumbrar nenhum vicio de constitucionalidade ou legalidade que obste
a sua normal tramitação.
Importante salientar que a emissão de parecer por esta Procuradoria Jurídica
não substitui os pareceres das Comissões Permanentes, porquanto essas são compostas pelos
representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legitima do
Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante,
podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa.
É o parecer, s.m.j. das Comissões Permanentes e do Plenário desta Casa
Legislativa.
CristianOpolis, 15 de junho de 202

eloso Neves
Alice Sa
curad • ra Geral
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INSTRUÇÃO NORMATIVA IN — TCMGO N° 00003/2020
Técnico Administrativa
Dispõe sobre a aplicação das disposições
contidas nos §§ 2°, 30, 40 e 6° do art. 9° da
Emenda Constitucional n° 103, de 12 de
novembro de 2019 (reforma da previdência),
para fins de analise e julgamento das
prestações de contas e dos demais
processos de fiscalização no âmbito das
unidades jurisdicionadas do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado de Goiás e
da outras providências.
0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no
artigo 80 da Constituição Estadual e no inciso XIV do art. 1° c/c o art. 3° da Lei
Estadual n° 15.958, de 18 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do TCMGO), e
Considerando a função pedagógica e orientadora do Tribunal de
Contas, expressa no inciso I do art. 247 do Regimento Interno, e a crescente
demanda dos jurisdicionados por informações técnicas, consolidadas no âmbito
das Secretarias de Controle Externo e das Superintendências de Secretaria e de
Gestão Técnica;
Considerando a aplicação dos princípios da isonomia e da
transparência, que garantem aos jurisdicionados o tratamento igualitário e o
amplo acesso à informação institucional;
Considerando a promulgação e a publicação da Emenda
Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da
União no dia 13 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social
e estabelece regras de transição e disposições transitórias;
Considerando a publicação da Nota Técnica SEI n° 12212/2019, de
22 de novembro de 2019, editada pela Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia acerca das regras constitucionais da reforma
previdenciaria aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social — RPPS;
Considerando a publicação da Portaria n° 1.348, de 3 de dezembro
de 2019, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho que dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das
disposições do art. 9° da EC n° 103/2019 para Estados, Distrito Federal e
Municípios comprovarem a adequação de seus RPPS;
Considerando o principio da razoabilidade, em face da necessária
adequação orçamentaria-financeira, administrativa e legislativa dos municípios
goianos para cumprimento das disposições do art. 9° da EC n° 103/2019; e
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Considerando o teor do Parecer n° 7/2020, do Núcleo de
Assessoramento Especial da Presidência, constante dos autos de n° 16241/19,
RESOLVE:
Art, 10 A presente Instrução Normativa dispõe sobre a aplicação das
disposições contidas nos §§ 2°, 3°, 40 e 6° do art. 9° da Emenda Constitucional n°
103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema previdenciário social, para
fins de analise e julgamento das prestações de contas e dos demais processos de
fiscalização autuados neste Tribunal, referentes aos exercícios de 2019 e 2020.
Art. 2° Os Regimes Próprios de Previdência Social — RPPS — devem
custear somente aposentadorias e pensões.
§ 1° 0 pagamento dos benefícios por incapacidade temporária para
o trabalho e salário-maternidade é de responsabilidade do ente federativo,
conforme dispõem os §§ 2° e 3° do art. 9° da Emenda Constitucional n° 103, de
13 de novembro de 2019.
§ 2° A incapacidade temporária, o salário-maternidade, o salário
família e o auxílio-reclusão deverão ser tutelados por licenças remuneradas ou
benefícios assistenciais, custeados pelo Município.
§ 3° Os pagamentos dos benefícios por incapacidade temporária,
salário-maternidade, salário família e auxílio-reclusão, realizados pelo RPPS até
31 de julho de 2020, não ensejarão impacto negativo nas prestações de contas e
nos demais processos de fiscalização deste Tribunal.
Art. 3° Observado o prazo de 31 de julho de 2020, para fins de
impacto nas prestações de contas e nos demais processos de fiscalização deste
Tribunal, os municípios devem promover as alterações legislativas necessárias
adequação da aliquota de contribuição ordinária devida ao RPPS ao regramento
disposto no § 40 do art. 9° da EC n° 103/2019, observados os seguintes
parâmetros:
I — para o RPPS que não possui déficit atuarial a ser equacionado, a
aliquota de contribuição dos aposentados e pensionistas não poderá ser inferior
às aliquotas aplicáveis aos segurados do Regime Geral de Previdência Social;
II — para o RPPS com déficit atuarial:
a) caso não sejam adotadas aliquotas progressivas, a aliquota
minima uniforme dos segurados ativos, aposentados e pensionistas sera de 14%
(quatorze por cento), na forma prevista no caput do art. 11 da EC n° 103/2019;
b) caso sejam adotadas aliquotas progressivas:
1. deverão ser referendadas integralmente as alterações do art. 149
da Constituição Federal, nos termos do inciso II do art. 36 da EC n° 103/2019;
2. as aliquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos,
aposentados e pensionistas e suas reduções e majorações corresponderão, no
mínimo, aquelas previstas no § 1° do art. 11 da EC n° 103/2019, cuja vigência,
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para os servidores da União, ocorrera a partir do mês de março de 2020,
conforme teor do inciso I do art. 36 da referida Emenda Constitucional;
Ill — as alterações legislativas concernentes as aliquotas de
contribuição ordinária dos segurados ativos, aposentados e pensionistas devem
observar o principio da anterioridade nonagesimal, consoante o disposto no § 6°
do art. 195 da Constituição Federal, segundo o qual as contribuições sociais
somente poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da
publicação da lei que as houver instituído ou modificado.
Art. 4° Os municípios deverão instituir regime de previdência
complementar, observado o prazo máximo de dois anos, contados a partir do dia
13 de novembro de 2019, data de publicação, com vigência imediata, da EC n°
103/2019, nos termos do § 6° do art. 9° da referida Emenda.
Art. 5° 0 disposto nesta Instrução Normativa não exime os
jurisdicionados do cumprimento das demais obrigações que possuem aplicação
imediata e dos prazos estabelecidos pela EC n° 103/2019, devendo ser
observadas todas as disposições nela contidas.
Art. 6° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 20 de
maio de 2020.
Presidente: Daniel Augusto Goulart
Relator: Francisco Jose Ramos.
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio
Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de
Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada
Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Junior, Cons. Sub. Maurício Oliveira
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cicero Azevedo Jambo e o representante do
Ministério Público de Contas, Procurador Jose Gustavo Athayde.
Votação:
Votaram(ou) com o Cons.Francisco Jose Ramos: Cons. Daniel Augusto Goulart,
Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Sergio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons.
Sub.Vasco Cicero Azevedo Jambo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.
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CEP: 75.230-000 Fone: (64) 3652-1601
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Oficio n°43/2020
Goiânia, 18 de junho de 2020.
Ao Senhor
Jonas de Carvalho
Presidente da Diretoria Executiva do PASCR1
Rua Wilson da Paixão. n 001. Centro
Cristianápolis -GO
Com cópia para o presidente do Conselho Municipal de Previdência (CMP) e para o Prefeito
Municipal
Assunto: Solicitação
Senhor Presidente,

A par de cumprimenta-lo cordialmente, venho por meio deste informar e
solicitar o que se segue.
O Poder Executivo encaminhou para apreciação desta Casa de Leis urn Projeto
em regime de urgência, que dispõe sobre a adequação das normas e obrigatoriedade ao
cumprimento dos procedimentos estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 103, de 12 de
novembro de 2019 junto ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, a serem seguidos
pelos &gib e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, dando
providências correlatas.
Considerando as alterações promovidas na Emenda Constitucional n° 103/2019
e a Instrução Normativa IN — TCMGO n° 003/2020, que recomenda aos municípios que
promovam as alterações legislativas necessárias à adequação da aliquota de contribuição
ordinária devida ao RPPS ao regramento do §4 do art. 9° da EC n° 103/2019, necessário a
compreensão se hi ou não déficit a ser equacionado pelo PASCRI.
Dessa forma, requer sejam encaminhados os impactos financeiros e os cálculos
atuariais do PASCRI para promoção da alteração legislativa requerida, na forma adequada e
disposta no § 4° da EC n° 103/2019, bem como o art. 3° da IN — TCMGO n° 003/2020, com
721igkg Rico *galas Letou
copia anexa.
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ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTIANOPOLIS
Rua Wilson da Paixão 11° 02 — Centro — Cristianopolis — GO
CEP: 75.230-000
Fone: (64) 3652-1601
e-m@il: camaramunicipalcrist(ithotmail.com

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL
AO PROJETO DE LEI No 006/2020.
SÚMULA: 0 parecer técnico contábil quanto ao projeto de lei no
006.2020 - "Dispõe sobre adequação das normas e
obrigatoriedade ao cumprimento dos procedimentos
estabelecidos pela Emenda Constitucional no 103, de 12 de
novembro de 2019 junto ao Regime Próprio de Previdência
Social — RPPS, a serem seguidos pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, dando as
providências correlatas".
Senhores Vereadores:
Foi solicitado pelo Presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Economia, vereador Bruno Oliveira Riberio, parecer técnico contabil quanto ao projeto
de lei n° 006/2020.
Vejamos;
0 referido projeto refere-se à adequação das normas e
obrigatoriedade ao cumprimento dos procedimentos estabelecidos pela Emenda Constitucional no
103, de 12 de novembro de 2019 junto ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, a serem
seguidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, dando as
providências correlatas.
De inicio, cabe ressaltar que a matéria em questão tratasse de
normas jurídicas e não contabeis, uma vez que não houve normas alteradas quanto forma de
contabilização dos atos junto aos RPPS.
Compete ao Conselho Municipal de Previdência (CMP), que é o
órgão superior de deliberação, fiscalização e orientação do PASCRI, a fixação de políticas e diretrizes
gerais (art. 75 da Lei no 537/2006).
Identifica-se a falta de informações financeiras e em
relação aos cálculos atuariais, que são o conjunto de parâmetros técnicos adotados para a
elaboração da avaliação atuarial necessária à quantificação das reservas técnicas e elaboração do
plano de custeio do Regime Próprio de Previdência social, nos termos do inciso VI do art. 2° da Lei
537/2006.
Para que haja uma melhor analise quanto ao projeto de lei em
questão, sugiro que se anexe aos autos: Resolução devidamente aprovada pela o Conselho Municipal

AV,

ESTADO DE GOIÁS
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CEP: 75.230-000
Fone: (64) 3652-1601
carnaramunicipalcristhounail.corn
de Previdência (CMP), deliberando e demonstrando a necessidade de adequação legislativa, bem
como acerca do impacto financeiro da medida proposta.
Cabe aqui ressaltar que: o oroieto de lei em discussão se
trata de uma Emenda Constitucional. Ou seja. a adeauacão terá que ser realizada, conforme
determina ainda a INSTRUÇÃO NORMATIVA IN — TCMGO No 00003/2020 Técnico Administrativa:
Dispõe sobre a aplicação das disposições contidas nos §§ 20, 3o,
40 e 6o do art. 90 da Emenda Constitucional no 103, de 12 de
novembro de 2019 (reforma da previdência), para fins de análise
e julgamento das prestações de contas e dos demais processos
de fiscalização no âmbito das unidades jurisdicionadas do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goias e cla
outras providências.
0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com
fundamento no artigo 80 da Constituição Estadual e no inciso
XIV do art. 10 c/c o art. 3o da Lei Estadual no 15.958, de 18 de
janeiro de 2007 (Lei Orgânica do TCMGO).
Volto a ressaltar que o caso sub examen é de natureza jurídica
para que seja feita uma melhor análise da parte contábil solicito que seja juntado aos autos o plano
atuarial, ressalta se que este parecer e técnico e imparcial e meramente opinativo.
Cabe a bancada do Legislativo a apreciação do mérito.
Cristianópolis, aos 19 dias do mês de junho de 2020.
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Diogo Henrique de Carvalho
Contador
CRC: 023959/0
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Assunto: Avocação do Projeto de Lei Executivo n° 006/2020

DESPACHO n° 33/2020 — Considerando que o prazo para emissão dos pareceres das Comissões
Permanentes de Finanças, Orçamento e Economia e de Constituição e Justiça já expirou, contados
do Despacho para as Comissões Permanentes n°28/2020, notificadas em 02 de junho do corrente
ano, utilizo as prerrogativas expostas no §1° do art. 148 do Regimento Interno da Camara
Municipal de Cristian6polis para AVOCAR o Projeto de Lei n° Projeto de Lei n° 006/2020, de
26 de maio de 2020 que "dispõe sobre adequação das normas e obrigatoriedade ao cumprimento
dos procedimentos estabelecidos pela Emenda Constitucional n°102, de 12 de novembro de 2019
junto ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, a serem seguidos pelos órgdos e
entidades da Administração Pública Municipal Dirac, e Indireta, dando as providências
correlatas"

Gabinete da Presidência, 03 de Agosto de 2020.

Zuleikg Ribeiro Magalhães Lemes
Presidente da Câmara Municipal de CristiaMmolis
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