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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00149/2022-86
INTERESSADO:
  

 

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES Nº      /2022

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ;

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E MERCOSUL - CEFOR;

COMISSÃO DE URBANISMO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO - CUTHAB;

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA -
CEDECONDH;

PROCESSO Nº: 118.00149/2022-86

  

 

Inclui os §§ 1º, §2º e 3º no art. 94 da Lei
Complementar nº 478, de 26 de setembro de
2002; altera o §5º, inclui a al. e no inc. II no art.
2º; e revoga os §§ 7º e 8º do art. 2º da Lei
Complementar nº 505, de 28 de maio de 2004,
dispondo sobre o Plano de Custeio do Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores do
Município de Porto Alegre.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este vereador, para parecer, projeto de lei complementar do execu�vo, PLCE
003/2022, de autoria do governo municipal, que busca fazer alterações no regime de previdência dos
servidores municipais no sen�do de revisão da segregação de massas.

2. O PLCE teve a tramitação conforme o regimento, recebendo parecer prévio da
procuradoria (0346919), o qual concluiu pela sua incons�tucionalidade e necessidade de mensagem
re�fica�va ou novo projeto. Ato con�nuo, o execu�vo municipal encaminhou mensagem re�fica�va
(0348028), além de documentos complementares (0348027), (0348028), (0348030), (0348031) e
(0348032). Fui designado relator do projeto.



3. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

4. A presente proposta prevê alterações no regime de previdência dos servidores municipais.
Em sua jus�fica�va, o execu�vo assim o fez:

"O Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o Plano de Custeio do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores do Município de Porto Alegre, com vistas à revisão da segregação
de massas realizada quando da ins�tuição do RPPS, em setembro de 2001, e à fixação de data fim
para a alíquota suplementar vigente desde janeiro de 2013, para o regime de capitalização.

O envio do presente projeto é jus�ficado em face da necessidade permanente de observância do
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos parâmetros legais estabelecidos na Lei Federal n° 9.717,
de 1998 e na Portaria n° 464/2018, do Ministério da Previdência. Os cálculos e os fluxos atuariais
realizados apontam para a sustentabilidade da revisão do atual Plano de Custeio.

A realização da reforma da previdência dos servidores do Município, efe�vada por meio da Emenda
à Lei Orgânica n° 47, de 2021, e Lei Complementar n° 915, de 2021, incrementou o superávit do
regime de capitalização a permi�r a revisão da segregação inicial, feita em 2001, e a ex�nção da
alíquota suplementar ins�tuída em 2013.

O fundamento legal específico a dar amparo à revisão da segregação de massas está no §3° do
art.60 da Portaria 464/2018, com redação dada pela Portaria SEPRT/ME n° 3.725, de 30 de março
de 2021."

5. A competência para alteração de legislação previdenciária é do poder execu�vo municipal,
consoante dispõe o art. 94, VII, b, da Lei Orgânica do Município: "Compete priva�vamente ao Prefeito:
[...] VII - promover a inicia�va de projetos de Lei que disponham sobre: [...] b) (...) aposentadoria dos
servidores públicos [...]."

6. Sendo, portanto, de origem do poder execu�vo, não há vícios de inicia�va que possam
obstar a tramitação do projeto e da mensagem re�fica�va.

7. Contudo, a procuradoria apontou vícios cons�tucionais nos seguintes termos:
"a proposição não vem acompanhada de qualquer estudo técnico a que faz alusão a Portaria nº 464/18
do Ministério da Previdência, es�ma�va de impacto orçamentário e financeiro (LRF, art. 113 do ADCT),
avaliações atuariais, etc."

8. A Procuradoria ainda argumentou que "nos parece possível, em tese, se realizar a
ressegregação de massas ou a revisão da segregação de massas, desde que, é claro, seja observado o
princípio básico do sistema próprio de previdência social, qual seja, o equilíbrio financeiro e atuarial (art.
40, caput e 167, XII, da CF/1988)", e concluiu "que sejam feitas as devidas correções no projeto, o que,
em princípio, só nos parece possível mediante apresentação de mensagem re�fica�va ou novo projeto,
bem como sejam anexados aos autos os estudos e documentos que comprovem o atendimento dos
requisitos necessários que jus�fiquem a revisão proposta sem comprometer o equilíbrio financeiro e
atuarial do sistema."

9. Em decorrência do apontado pela procuradoria, o execu�vo municipal apresentou
mensagem re�fica�va (0348028) e os documentos apontados pelo procurador (0348027), (0348028),
(0348030), (0348031) e (0348032). Portanto, nos parecem superadas as incons�tucionalidades
apontadas pela procuradoria, de modo que não vislumbramos óbice capaz de obstar a tramitação do
projeto.

10. Nos parece adequada, no mérito, a revisão da segregação das massas como proposta pelo
poder execu�vo municipal neste projeto, embora pontos de melhoria sempre possam ser possíveis, de
acordo com juízos de oportunidade e conveniência da Câmara de Vereadores. Portanto, somos pela sua
aprovação e encaminhamento ao plenário.

III. CONCLUSÃO

11. Diante o exposto, somos pela cons�tucionalidade do projeto e da mensagem re�fica�va, e
no mérito pela sua aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 09/03/2022,



às 14:50, 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 0349272 e o código CRC 7B11B186.

Referência: Processo nº 118.00149/2022-86 SEI nº 0349272

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

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 006/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no
doc 0349272  (SEI nº 118.00149/2022-86 – Proc. nº 0069/22 - PLCE nº 003), de autoria do vereador
Ramiro Rosário, foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da
Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação e da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos
Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 09 de março de
2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Mensagem Re�fica�va e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Mensagem Re�fica�va.
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Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL
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Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
09/03/2022, às 18:03, 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.
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