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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PROC. Nº 0381/20

PELO Nº 002/20

PARECER Nº          /21 – CCJ

AO PROJETO.

 

 

Altera o ar�go 43 e insere os ar�gos 43-A, 43-B e 43-C na Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, que trata da
aposentadoria dos servidores do regime próprio de previdência social.

 

 

 

                   Vem a esta Comissão, para parecer o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 002/20, de autoria do Poder
Executivo, que versa sobre a aposentadoria dos servidores do regime próprio de previdência social.

 

                   O PELO foi apregoado no dia 02/12/2020, vindo a ser arquivado com o final da legislatura, por força do
que dispõe o art. 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

 

                   Posteriormente, em 01/02/2021 foi encaminhado pelo sr. Prefeito Municipal o ofício nº 050/GP,
requerendo o desarquivamento do PELO em epígrafe. Em ofício seguinte, de nº 051/GP, o Chefe do Poder Executivo
informava o protocolo de mensagem retificativa que alterava o conteúdo do PELO ora analisado.

 

                    Fez-se, então, o apregoamento da matéria em sessão ocorrida em 08/02/2021 e, conforme determina o
processo legislativo, o projeto foi encaminhado à Procuradoria da Câmara Municipal para emissão de parecer em
análise prévia, onde o órgão do Poder Legislativo entendeu inexistir “manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade
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na proposição”. Importante mencionar, também, o protocolo por parte do Poder Executivo do parecer atuarial nº
006/20, de autoria do PREVIMPA.

 

                   Após, como é sabido e amplamente noticiado, o Poder Judiciário foi instado a se manifestar e, em decisão
liminar, determinou a suspensão do processo legislativo do PELO enquanto não houvesse manifestação do Conselho de
Administração do PREVIMPA sobre o conteúdo da mensagem retificativa encaminhada pelo Governo Municipal.

 

                   Em 05/04/2021, o Poder Executivo encaminhou, via ofício nº 331/GP a solicitação de retirada da
mensagem retificativa antes protocolada. Desta feita, com a retirada da mensagem, não há qualquer motivo para se
obstar a tramitação do PELO, razão pela qual foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para elaboração
de parecer sobre a constitucionalidade e legalidade da matéria.

 

                   É o relatório.

 

                   Nesta fase do processo legislativo, compete à CCJ averiguar se a proposição viola ou não a Constituição
Federal. O Chefe do Poder Executivo detém competência para enviar PELO, de acordo com o inciso III do art. 73 da
Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, que está em simetria com o disposto no inciso II do art. 60 da
Constituição.

 

                   Assim sendo, do ponto de vista da iniciativa, não há qualquer inconstitucionalidade ou inorganicidade na
proposta encaminhada.

 

                   Superada tal questão, passemos à análise do mérito da proposta.

 

                   Primeiramente, a proposta propõe uma alteração nos art. 43 da Lei Orgânica, estabelecendo que, para fins
de aposentadoria voluntária, os servidores deverão cumprir cumulativamente os requisitos de idade mínima (62 anos
para mulher e 65 anos para homem), bem como um tempo mínimo de contribuição (25 anos de contribuição, desde que
10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria).

 

                   No que tange à idade mínima, o dispositivo encontra-se em simetria com o que dispõe o novo inciso III do
§1º do art. 40 da Constituição. Ali estabeleceu-se que o servidor abrangido por regime próprio de previdência socia da
União será aposentado voluntariamente, ou seja, a seu pedido, de forma espontânea, a partir do momento em que
alcançar, além de outros requisitos cumulativos, a idade mínima de 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e de
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.
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                   O mesmo dispositivo constitucional estabelece também que no âmbito dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a idade mínima haverá de ser estabelecida mediante emenda às respetivas Constituições e Leis Orgânicas,
observando o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos nas legislações do respectivo ente federativo.

 

                    Assim sendo, do ponto de vista de idade mínima, percebe-se que o texto proposto pelo Poder Executivo
não viola a Constituição materialmente, tampouco formalmente, uma vez que está sendo observado o rito ali
estabelecido.

 

                   Isto posto, passa-se à análise do segundo critério estabelecido no mesmo dispositivo: o tempo mínimo de
contribuição.

 

                   Na EC 103/19 há dispositivo transitório que dita normas aplicáveis temporariamente, enquanto não
sobrevier a legislação específica permanente. O art. 19 da EC 103/19 assim dispõe:

 

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do §7º do art. 201 da
Cons�tuição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em
vigor desta Emenda Cons�tucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e
20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

 

                   Tal dispositivo transitório funciona para garantir a efetividade de aplicação do que disposto no próprio
inciso I do §7º do art. 201, uma vez que não é possível que se aguarde a edição da norma específica conforme
determinado pelo texto constitucional, razão pela qual o artigo inserido no ADCT supre uma lacuna existente.

 

                   O art. 201, §7º, I estabelece que:

 

“ Art. 201.  A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de
caráter contribu�vo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (...)

 

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as
seguintes condições:  

 

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher,
observado tempo mínimo de contribuição”.
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                   Ocorre que, no âmbito municipal, compete ao Chefe do Poder Executivo local a proposta de tempo
mínimo de contribuição a ser exigido para fins de aposentadoria voluntária. Isto porque há de se observar além das
peculiaridades locais, o fato de se tratar de um regime próprio de previdência, não estando os servidores públicos
vinculados ao regime geral, razão pela qual afasta-se a incidência do que disposto no art. 201, §7º, I.

 

                   O Regime Geral de Previdência Social atende aos servidores públicos da União e aos trabalhadores da
iniciativa privada, razão pela qual é regido por dois dispositivos em conjunto: o art. 201 e o art. 40 da Constituição. Nos
casos dos demais entes federados, no entanto, a exigência fica atrelada à idade mínima constante no art. 40, mediante
emenda à lei orgânica, conforme já mencionado, ficando livre o ente federado para estipular o tempo mínimo de
contribuição, considerando as peculiaridades do seu sistema.

 

                   Assim sendo, inexiste qualquer inconstitucionalidade na proposta que prevê o tempo mínimo de
contribuição de 25 (vinte e cinco) anos.  

 

                   O art. 02º do PELO propõe a inclusão do art. 43-A na Lei Orgânica do Município, dispondo sobre as
aposentadorias especiais, a saber: professores, servidores expostos à insalubridade/periculosidade e servidores
portadores de deficiência.

 

                   Comecemos pela regra dos professores, contida no inciso I do art. 43-A: idade mínima de 60 (sessenta)
anos para os homens e 57 (cinquenta e sete) anos para as mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 25 (vinte e
cinco) anos exclusivo nas funções de magistério, com 10 (dez) anos de serviço público e 5 (cinco) anos de cargo efetivo
onde se der a aposentadoria.

 

                   Aqui, mais uma vez, o dispositivo encontra-se em consonância com o que dispõe o inciso II do art. 19 da
EC 103/19, não havendo qualquer inconstitucionalidade.

 

                   Aos servidores que estejam expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos que sejam prejudiciais à
saúde, a idade mínima exigida para aposentadoria será de 60 (sessenta) anos, com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos
de efetiva contribuição e exposição, com 10 (dez) anos de serviço público e 5 (cinco) anos de cargo efetivo onde se der
a aposentadoria.

 

                   Da mesma forma, o dispositivo encontra-se em total acordo com o que dispõe o inciso I do art. 19 da EC
103/19, que trata dos segurados que comprovem exposição a agentes de risco.

 

                   Por fim, o inciso III do art. 43-A prevê a aposentadoria do servidor público com deficiência, desde que
observado o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo em que
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for concedida a aposentadoria, sendo o servidor aposentado nos termos do que dispõe a Lei Complementar 142/2013.

 

                   Tal dispositivo encontra-se em consonância com o art. 22 da EC 103/19, dispositivo transitória que
estabelece os critérios para concessão de aposentadoria para servidores com deficiência. Importante mencionar que a
aposentadoria para tais servidores será concedida nos termos da Lei Complementar 142/2013, que regulamenta o §1º
do art. 201 da Constituição, tratando-se, portanto, de lei específica que rege a matéria.

 

                  O parágrafo único do art. 22 da EC 103, permite que os municípios alterem a legislação para se enquadrar
no dispositivo, exatamente o que se propõe com a emenda à lei orgânica apresentada, razão pela qual inexiste qualquer
inconstitucionalidade.

 

                   Os arts. 3º e 4º do PELO propõem a inserção dos arts. 43-B e 43-C na Lei Orgânica do Município de
Porto Alegre, estabelecendo as regras de transição para os servidores que já haviam ingressado no serviço público.

 

                    As regras repetem as condições previstas no art. 4º da EC 103/19. Oferece-se ao servidor efetivo que já
ingressou no serviço a possibilidade de voluntariamente aposentar-se quando vier a preencher cumulativamente os
requisitos de idade mínima + tempo mínimo de contribuição + tempo mínimo de efetivo serviço público + tempo mínimo
no cargo a se aposentar + somatório da idade e do tempo de contribuição (somatório de pontos).

 

                   Dessa forma, tampouco inexiste aqui qualquer inconstitucionalidade na proposta.

 

                   Por fim, o art. 5º referenda as modificações feitas pela EC 103/19, nos termos do que dispõe o inciso II do
art. 36 da referida emenda. Tal validação funciona para garantir a vigência das modificações no âmbito territorial do ente
federado, em seus regimes próprios de previdência.

 

                   Importante mencionar ainda que houve manifestação do Conselho de Administração do PREVIMPA, bem
como a apresentação de cálculo atuarial pela autarquia, o Parecer 006/2020.  

 

                   Ante o exposto, entendo pela inexistência de óbice jurídico para a tramitação do PELO 002/2020.

 

Sala de Reuniões Virtual, 03 de maio de 2021.

 

           Vereador Felipe Camozzato
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                          Relator.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 03/05/2021, às
20:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0230505 e o código CRC 6450418F.

Referência: Processo nº 118.00225/2020-91 SEI nº 0230505

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 042/21 – CCJ con�do no doc 0230505 (SEI nº 118.00225/2020-91 – Proc. nº
0381/20 - PELO nº 002), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  04 de maio de
2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta - Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
04/05/2021, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0230582 e o código CRC B95B576E.

Referência: Processo nº 118.00225/2020-91 SEI nº 0230582

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

