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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008, DE 12 DE JULHO DE 
2021. 

 
 
Revoga dispositivo da Lei 
Complementar nº 02, de 23 de março 
de 2016. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º Fica revogado o art. 95 e seus §§ 1º ao 5º da Lei Complementar nº 

002, de 23 de março de 2016, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Lajeado e dá outras providências. 

 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2021 
                                                                                                                                                             Exp: 6901/2021 

 
 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 
 
 
A Emenda Constitucional 103, que trata da “reforma da previdência” foi 

promulgada em 12/11/2019 e publicada no DOU em 13/11/2019. A denominada 
Reforma da Previdência é estruturada em 36 artigos, os quais dão nova redação, 
acrescem e revogam dispositivos da Constituição Federal de 1988, incluído o Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como, estabelece regras de 
transição e disposições transitórias, aplicáveis até a edição de normas 
infraconstitucionais específicas.  

A análise dos dispositivos da Constituição Federal que foram alterados, 
acrescidos e revogados pelo seu art. 1º, inclusive considerando sua localização na 
estrutura do Texto Constitucional, assim como dos demais que estabelecem as já 
referidas regras de transição e disposições transitórias, dão indicativo preciso de que 
a Emenda Constitucional 103/2019 não tratou somente de questões relacionadas às 
regras de concessão, cálculo e revisão de benefícios previdenciários, mas, também, 
em boa medida, além de outros temas, de regras de gestão de pessoas no serviço 
público e de gestão de regimes próprios de previdência social.  

Em comparação à redação original da Constituição Federal de 1988 e à 
resultante das Emendas que já reformaram o sistema de previdência brasileiro, a 
exemplo das de nºs 20/1998, 41/2003, 47/2005, 70/2012 e 88/2015, a Emenda 
103/2019 inova de forma significativa. É que o Texto Constitucional reformado, assim 
como seus próprios dispositivos autônomos, não se aplicam, todos, de forma 
imediata e compulsória aos entes subnacionais (Estados, Distrito Federal e 
Municípios). Da mesma forma, houve delegação, pela Emenda, à legislação 
infraconstitucional, a ser editada no âmbito de cada ente federado, no que toca a 
definições que, até seu advento, vinham expressas na Constituição Federal. É o que 
se tem denominado de desconstitucionalização.  

No que se refere a aplicabilidade aos Municípios, as normas resultantes 
da Emenda 103/2019, para efeito didático, podem ser assim agrupadas:  

(a) normas que se aplicam independentemente da opção do Município, 
sem a necessidade da edição de lei;  

(b) normas que se aplicam independentemente da opção do Município, 
com a necessidade da edição de lei;  

(c) normas que só se aplicam mediante opção do Município, com a 
necessidade da edição de lei. 

Nesse sentido, cabe destacar que o Município de Lajeado vem 
adequando a sua legislação conforme disciplina a EC nº 103/2019. Destarte, o 
Município já providenciou a adequação da alíquota normal de contribuição dos 
servidores efetivos, transferiu ao Poder Executivo Municipal a obrigação pelo 
pagamento dos benefícios acessórios (licença maternidade, auxílio doença, etc), 
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antes pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município e encaminhou 
ao Poder Legislativo o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, que visa instituir a 
Previdência Complementar para os servidores públicos Municipais. 

A propositura em tela contempla as novas regras da Emenda 
Constitucional, no que se refere ao Abono de Permanência, que atualmente está 
previsto no art. 95, §§ 1º ao 5º da Lei Complementar nº 002/2016. 

Cumpre aduzir que o art. 40, § 19, da Constituição Federal, na redação 
dada pela Emenda 103/2019, estabelece que, observados critérios a serem 
estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo 
que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por 
permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, 
no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a 
aposentadoria compulsória. Além disso, inovou a Emenda ao autorizar cada ente 
federado a dispor sobre o direito ao abono de permanência, o qual poderá ser 
concedido ou não e, em o sendo, no máximo até o valor da contribuição 
previdenciária do servidor.  

Importa esclarecer, que pela regra atual disposta no art. 95 da LC nº 
002/2016, o servidor que cumprir todos os requisitos para a aposentadoria voluntária 
e desejar continuar em atividade no serviço público, fará jus ao recebimento de uma 
parcela referente ao valor que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência 
Social do Município. Na prática, o servidor terá descontada em folha de pagamento 
a parcela referente a sua contribuição previdenciária e o valor será aportado ao 
RPPS, em contrapartida, o Poder Executivo pagará ao servidor o valor da referida 
contribuição previdenciária. 

Pela norma atual estabelecida no art. 95 da LC nº 002/2016, o valor do 
abono de permanência dependerá da remuneração do servidor e do valor referente 
a contribuição previdenciária do mesmo. Assim, à título de exemplo, caso o servidor 
tenha uma remuneração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contribuirá para o RPPS 
com a alíquota de 14% sobre este valor e o Poder Executivo, pagará ao mesmo a 
importância de R$ 700,00 (setecentos reais). 

Percebam Nobres Vereadores, o RPPS receberá a parcela de 
contribuição previdenciária do servidor, mas o Poder Executivo ficará responsável 
por dispensar numerário dos cofres públicos para pagar o abono de permanência ao  
servidor que optou por não aposentar-se. 

Como a Reforma da Previdência possibilitou que os entes públicos 
decidam se lhes é conveniente ou não a instituição do abono de permanência, o 
Poder Executivo Municipal, após realizar a análise da matéria, verificou que neste 
momento há interesse público na revogação do benefício. Isto porque, trata-se de 
uma despesa sem obrigatoriedade legal, que pode inclusive, vir a inviabilizar a 
concessão de outros benefícios aos servidores públicos. Além disso, importante 
destacar que a mudança proposta não impedirá que o servidor opte pela 
permanência no serviço público, apenas acabará com o pagamento do adicional por 
parte do município.  

Assim, encaminhamos o projeto de lei complementar à apreciação dos 
Nobres Edis, ocasião em que solicitamos a análise da matéria em regime de 
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urgência, com amparo no art. 41 da Lei Orgânica do Município. 

 

Atenciosamente, 

 

LAJEADO, 12 DE JULHO DE 2021. 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


