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Ementa

Altera o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Chapecó, nos termos da Emenda à
Constituição da República nº 103, de 2019, e estabelece outras providências.

Texto

Art. 1º O artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do Município de Chapecó, de servidores ativos, de
aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando
insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para
verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de
Lei Complementar;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos
de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III - aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei
complementar.

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º
do art. 201, da Constituição Federal ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral
de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 13 a 15.

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em Lei Complementar.

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime
próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-C e 5º, do art. 40 da Constituição
Federal, sendo a diferenciação limitada à idade e ao tempo de contribuição.

§ 5º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição
Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência
social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios
previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.      

§ 6º Observado o disposto no § 2º do art. 201, da Constituição Federal, quando se tratar da única fonte
de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos
de Lei Complementar.

§ 7º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
real, conforme critérios estabelecidos em lei.      

§ 8º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de
aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, da Constituição Federal e o tempo de
serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.

§ 9º A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

§ 10. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, da Constituição Federal à soma total dos proventos de
inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como
de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da
Constituição Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo
eletivo.

§ 11. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que
couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.
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§ 12. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego
público, o Regime Geral de Previdência Social.

§ 13. O Município instituirá, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência
complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em
regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 15.

§ 14. O regime de previdência complementar de que trata o § 13 oferecerá plano de benefícios somente
na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 da Constituição Federal e será
efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de
previdência complementar.

§ 15. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 13 e 14 poderá ser aplicado ao
servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do
correspondente regime de previdência complementar.

§ 16. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão
devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 17. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de
que trata este artigo na forma e condições disciplinadas em Lei Complementar.

§ 18. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão
ou entidade gestora desse regime no Município de Chapecó, abrangidos todos os poderes, órgãos e
entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os
critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22, do art.
40, da Constituição Federal.

Art. 2º Até que entre em vigor as Leis Complementares prevista nesta Emenda à Lei Orgânica, alterando
a legislação do Regime Próprio de Previdência Social do Município, aplicam-se aos benefícios
previdenciários as normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor no dia anterior à publicação
desta Emenda à Lei Orgânica.

Parágrafo único. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores
abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município, bem como de pensão aos seus
dependentes, que, até a data de entrada em vigor das leis mencionadas no caput deste artigo, tenham
cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação
então vigente, inclusive em relação ao cálculo e ao reajustamento do benefício.

Art. 3º O servidor público Municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a
data de entrada em vigor desta Emenda à Lei Orgânica poderá aposentar-se voluntariamente quando
preencher os requisitos previstos em Lei Complementar.

Art. 4º Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação.

Complemento

MENSAGEM Nº. 4329

Excelentíssimo Senhor

João Marques Rosa

Presidente da Câmara de Vereadores

Senhores Vereadores,

Apresento para a análise e deliberação por esta Casa Legislativa, EM REGIME DE URGÊNCIA, nos termos
do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal que altera o
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Chapecó, nos termos da Emenda à Constituição
da República nº 103, de 2019, e estabelece outras providências.

O presente Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal tem o intuito de modificar o artigo 16 da LOM
que trata da previdência dos servidores públicos Municipais efetivos.
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A proposta ora apresentada é fruto da necessidade de adequação da legislação Local às alterações na
legislação federal, em especial a nossa Constituição. A redação original fora mantida em grande parte,
com algumas mudanças sensíveis com vistas ao aprimoramento do texto, de modo a trazer o máximo
equilíbrio e razoabilidade à proposta a ser apreciada.

As alterações oferecidas são de fundamental importância, pois buscam o efetivo cumprimento das
disposições atinentes ao regime previdenciário, conforme previsão do Art. 40, da Constituição Federal:
“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de
aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.”
No contexto nacional, a previdência social se tornou objeto da principal reforma econômica do ano de
2019. Na Exposição de Motivos nº 29, de 20 de fevereiro de 2019, do Senhor Ministro de Estado da
Economia, que acompanhou a Mensagem nº 55, da mesma data, ressaltou-se que “a adoção das
medidas é imprescindível para evitar custos excessivos para as futuras gerações e comprometimento do
pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões”.

Nesta toada, cumpre fazer um destaque especial, pois as reformas previdenciárias implementadas ao
longo das últimas décadas sempre foram aplicáveis a todos os entes federativos (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), mantendo uma uniformidade de regras para todos os regimes próprios.
Em razão da modificação do texto constitucional introduzido pela Emenda nº 103/2019, no tocante aos
Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS –, passou a contemplar apenas os servidores públicos
federais com novas regras de inativação, o que se exige uma ação de homogeneidade quanto as regras
de aposentadoria e pensão do servidor público, no âmbito dos Estados e Municípios.

Neste norte, mostra-se essencial a alteração da legislação Municipal, pois, a necessidade do reflexo da
reforma promovida em âmbito federal, visa dar sustentabilidade ao Regime Próprio de Previdência,
adequando as disposições específicas pertinentes, ao quanto determinado e autorizado pela
Constituição Federal, especialmente a partir das alterações para os civis promovidas pela Emenda nº
103, de 2019.

A adoção de tais medidas mostra-se imprescindível para garantir, de forma gradual, a sustentabilidade
do sistema atual, permitindo a construção de um novo modelo, capaz de fortalecer o regime próprio de
previdência Municipal, evitando custos excessivos e comprometimento do pagamento dos benefícios
dos aposentados e pensionistas.

Por todo o exposto, as medidas propostas inserem-se em um contexto de absoluta necessidade que
visa garantir o pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros aos servidores públicos e seus
dependentes, honrando assim, a responsabilidade intergeracional, bem como, contribuindo para a
sustentabilidade fiscal do Governo Municipal viabilizando o atendimento das demais demandas por
políticas públicas essenciais e investimentos em prol da população Chapecoense.

Nessas condições, evidenciadas as razões de interesse público que embasam a iniciativa,
consubstanciadas, em última análise, na melhoria dos serviços públicos e privados prestados aos
cidadãos contará ela, por certo, com o aval dessa Colenda Casa de Leis e contando com a aprovação
unânime pelos Nobres Edis, subscrevo-me com votos de elevada consideração e apreço.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina em 01 de setembro de 2021.

JOÃO RODRIGUES

Prefeito Municipal


