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PARECER 53/2021 
 

Projeto de Lei  nº  049/2021 
Proponente:  Poder Executivo 
Ementa:    “Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores 
públicos do Município de Ipê, titulares de cargo efetivo; fixa o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de 
que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de 
benefícios de previdência complementar; e dá outras  providências.” 

 
 

                                  O Projeto de Lei em análise propõe a instituição do 
Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos do 
Município de acordo com a Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro 
de 2019. 

 
                        No que se refere ao aspecto formal, o projeto de lei  
atende aos princípios do processo legislativo, cuja iniciativa partiu do Poder 
Executivo que possui competência privativa para legislar sobre os servidores 
públicos do município e aposentadoria de acordo com o art. 41, § 1º letra “b” da 
Lei Orgânica Municipal. 

  
                                     Quanto ao mérito da proposta trata-se da instituição do 

Regime de Previdência Complementar aos servidores do município, cuja 
criação se deve a aprovação da Emenda Constitucional nº 103 de 12 de 
novembro de 2019,  que  alterou o sistema de previdência social estabelecendo  
regras de transição e prazo para instituição dos regimes em âmbito estadual e 
municipal.  
 

        A exposição de motivos que acompanha o projeto em 
análise descreve de forma suscinta as principais vantagens que a instituição do 
Regime de Previdência Complementar trará ao município e aos servidores 
municipais.  

                                   O Regime de Previdência Complementar é para o 
servidor que ingressar no serviço público após a sua instituição e cuja 
remuneração estiver acima do teto do Regime Geral da Previdência Social –  



 

 

 

 

 

 

RGPS, atualmente em R$ 6.433,57(seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e 
cinquenta e sete centavos). 

 

      Há que se referir ainda a concordância do Sindicato dos 
Servidores Municipais e do Conselho Municipal de Previdência do Fundo de 
Previdência Social do Município os quais manifestaram-se favoráveis à 
aprovação do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo à esta Casa 
Legislativa, conforme ofícios e ata encaminhados à esta Comissão. 

 

      Logo não se verifica qualquer ilegalidade na proposta que 
ora se analisa a qual como dito encontra amparo na EC nº 103/2019. 

                                    
                                   Deste modo, considerando os argumentos acima 
alinhados esta Comissão opina pela viabilidade do Projeto de Lei em análise, 
seguindo para a apreciação do Plenário. 
 

       É o parecer. 

 
 

Sala das Comissões Ipê-RS,  em 14 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

VALDIR PEREIRA BUENO                                            
Presidente 
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