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PROJETO DE LEI Nº 037-04/2020 
 

Altera a Lei n° 4.493, de 13 de setembro de 
2007, que dispõe sobre o Regime Próprio 
de Previdência Social do município e sobre 
a entidade de previdência e dá outras 
providências. 

 

 Art. 1° Fica referendado integralmente a alteração do art. 149 da CF na forma 
prevista no art. 36, II, da EC nº 103/2019 e a revogação do § 21 do art. 40 da CF 
prevista na alínea “a” do inciso I do art. 35 da EC 103/2019. 
 

Art. 2° Altera os artigos 90 e 91 da Lei Municipal n.º 4.493, de 13 de setembro 
de 2007, que passam a vigorar com as seguintes redações: 
  

 “Art. 90. A alíquota de contribuição dos segurados em atividade para o custeio 
do Regime Próprio de Previdência Social corresponderá a tabela progressiva abaixo, 
valores os quais serão incidentes sobre a remuneração de contribuição de que trata o 
art. 89 e seu parágrafo único, a ser descontada e recolhida pelo órgão ou entidade a 
que se vincule o servidor, inclusive em caso de cessão, hipótese em que o respectivo 
termo deverá estabelecer o regime de transferência dos valores de responsabilidade 
do servidor e do órgão ou entidade cessionária.” 
 

 §1° Quando os valores da remuneração dos servidores forem reajustados, os 
valores de remuneração constante na tabela progressiva constante neste artigo 
também serão reajustados nos mesmos índices. 
 

§ 2º O valor do teto do Regime Geral de Previdência Social constante na tabela 
abaixo deverá ser atualizado sempre que houver alteração. 
 

Tabela Progressiva 
 

VALOR DA 
REMUNERAÇÃO 

PERCENTUAL DA FAIXA 
DE CONTRIBUIÇÃO 

Até 2.000,00 12,00% 

2.000,01 até 3.000,00 13,00% 

3.000,01 até Teto do 
INSS (em 2020 R$ 

6.101,06) 

15,00% 

A partir do Teto do RGPS 
até 10.000,00 

17,00% 

10.000,01 até 20.000,00 18,00% 

20.000,01 até 39.000,00 19,00% 

  
“Art. 91. Ficarão isentos de contribuição previdenciária os aposentados e 

pensionistas que perceberem proventos até 02 (dois) salários mínimos. Sobre a 
diferença a maior incidirá contribuição progressiva nos termos da tabela constante no 
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artigo anterior, respeitando o valor total dos proventos para enquadramento nas faixas 
de contribuição.” 

 
Art. 3º. Revogam-se os benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, 

salário-família e auxílio-reclusão, previstos na Lei Municipal n.º 4.493, de 13 de 
setembro de 2007, que passam a ser custeados com recursos do orçamento, não 
vinculados ao fundo de previdência. 
 

Parágrafo único. Os valores decorrentes do custeio dos benefícios previstos 
no caput deste artigo, por parte do fundo de previdência de que trata a Lei Municipal 
n.º 4.493, de 13 de setembro de 2007, desde 13/11/2019 até a data da publicação 
desta Lei, serão, após atualizados de acordo com o índice INPC – Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor, a estes ressarcidos com recursos do orçamento.  
 
 Art. 4º. As alíquotas de que tratam o art. 1º desta Lei entrarão em vigor no 
primeiro dia do mês seguinte ao nonagésimo dia posterior à sua publicação 

 
Parágrafo único. Até a entrada em vigor das alíquotas a que se referem os art. 

1º, vigorarão as alíquotas vigentes até a publicação desta Lei.  
 
Art. 5º Altera o §5° do art. 12 da Lei Municipal n° 4.493, de 13 de setembro de 

2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 12 

 
... 
 
§ 5º A escolha do Diretor-Presidente, do Diretor Administrativo e Financeiro, e 

do Diretor Previdenciário recairá dentre os servidores que preencham os seguintes 
requisitos: 

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais 
situações de inelegilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos 
previstos na referida Lei Complementar; 

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos nas 
normas gerais aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social.  

III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas 
financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 

IV - ter formação superior.” 
 
 
Art. 6º Acrescenta o §6° no art. 12, o §6° no art. 13, §4 no art. 17, arts. 37-A, 

37-B, 37-C, 37-D, 37-E, 37-F, 37-G, 37-H, 37-I e 37-J; art. 86-A e art. 97-A da Lei 
Municipal n° 4.493, de 13 de setembro de 2007, que terão as seguintes redações: 

 
“Art. 12 

 
… 
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§6º A experiência prevista no inciso III do parágrafo anterior deverá ser 
efetuada da seguinte forma: 

I – Declaração assinada pelo servidor e seu superior, conforme modelo a ser 
fornecido pelo Fundo de Previdência do Servidor - FUNPREV; 

II – Diplomas; 
III – Certificados; 
IV – Portaria de Nomeação dos membros do Fundo de Previdência, 

acompanhada de declaração do Diretor Presidente do FUNPREV ou do Secretário da 
Administração e Recursos Humanos com base na lista de presença nas reuniões; 

V – Portaria de nomeação do servidor relacionada a área de experiência.” 
 
“Art. 13 

 
… 

 
§6º Os Membros do Conselho Municipal de Previdência deverão preencher os 

seguintes requisitos: 
I - não poderão não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das 

demais situações de inelegilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos 
previstos na referida Lei Complementar;  

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos nas 
normas gerais aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social.” 

 
 
“Art. 17 

 
… 

 
§4º Os Membros do Conselho Fiscal deverão preencher os seguintes requisitos: 
I - não poderão não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das 

demais situações de inelegilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos 
previstos na referida Lei Complementar;  

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos nas 
normas gerais aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social.” 

 
 
“Art. 37-A. A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao 

conjunto dos dependentes do segurado, quando do seu falecimento. 
 
 § 1º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, 
desde que esta seja declarada em decisão judicial.  
 
 § 2º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do 
segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os 
dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo nos casos 
comprovados de dolo, fraude ou má-fé.  
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 § 3º O pensionista de que trata o § 1º, deste artigo, deverá anualmente declarar 
que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar 
imediatamente ao Município o reaparecimento deste, sob pena de ser 
responsabilizado civil e penalmente. 
 
 Art. 37-B. A restituição de importância recebida indevidamente por segurado ou 
beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social, nos casos comprovados de 
dolo, fraude ou má-fé, deverá ser feita de uma só vez, devidamente atualizada, 
independentemente da aplicação de quaisquer apenamentos previstos em lei. 
 
 § 1º Caso o débito seja originário de erro do FUNPREV, o segurado ou 
beneficiário, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor 
de forma parcelada, monetariamente atualizado, devendo cada parcela corresponder 
a no máximo trinta por cento do valor do benefício concedido, e ser descontado em 
número de meses necessários à liquidação do débito. 
 
 § 2º No caso de revisão de benefícios de que resultar valor superior ao que 
vinha sendo pago, em razão de erro do FUNPREV, o valor resultante da diferença 
verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização. 
 
 § 3º Será fornecido ao segurado ou beneficiário demonstrativo minucioso das 
importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças 
eventualmente pagas, o período a que se referem e os descontos efetuados. 
  

 § 4º Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de pensão 
concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real, ressalvados os casos de pensão decorrente do 
falecimento de servidores aposentados com base nos artigos nº 49 e 50, desta Lei, 
cujo reajustamento seguirá a regra do parágrafo seguinte. 
 
 § 5º Observado o artigo nº 37, XI, da Constituição da Federal, as pensões 
decorrentes do falecimento de servidores aposentados com base no artigo nº 47, 
desta Lei serão revistas, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores titulares dos mesmos cargos que serviram de 
base para concessão do benefício de aposentadoria, sendo também estendidos aos 
pensionistas destes, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas 
aos servidores em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 
 
 Art. 37-C. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar: 
 I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste; 
 II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; 
 III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. 
 
 § 1º Para efeitos desta seção, serão considerados dependentes aqueles 
constantes no art.7°, desta lei, e estarão condicionados à comprovação de 
documentação conforme consta no art.10 desta lei. 
 
 § 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só 
produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação. 
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 Art. 37-D. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime 
Próprio de Previdência será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por 
cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que 
teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, 
acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 
100% (cem por cento). 
 
 § 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não 
serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por 
cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual 
ou superior a 5 (cinco). 
 
 § 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, 
mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: 

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor 
ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na 
data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Próprio de Previdência 
Social; e 

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 
(dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), 
para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Próprio de 
Previdência Social. 
 
 § 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência 
intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto 
no caput e no § 1º. 
 
 § 4º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, 
sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de 
avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
observada revisão periódica na forma da legislação. 
 
 § 5º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, 
exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência 
econômica. 
 
 Art. 37-E. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada 
por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, 
ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos 
acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. 
 
 § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: 
 I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de 
previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência 
social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 
e 142 da Constituição Federal; 
 II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de 
previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social ou de Regime Próprio de Previdência Social ou com proventos de 
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inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal; ou 

 III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 
142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime 
Geral de Previdência Social ou de Regime Próprio de Previdência Social. 
  

 § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a 
percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um 
dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 
 I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o 
limite de 2 (dois) salários-mínimos; 
 II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, 
até o limite de 3 (três) salários-mínimos; 
 III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o 
limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e 

 IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. 
 
 § 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a 
pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. 
 
 § 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos 
benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor da Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 
 
 § 5º As regras sobre acumulações previstas neste artigo e na legislação vigente 
na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 
2019, poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da 
Constituição Federal. 
 
 Art. 37-F. A cota individual da pensão será extinta: 
 I - pela morte do pensionista; 
 II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao 
completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave; 
 III - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, caso inválido, pela cessação 
da invalidez; 
 IV - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, que tenham deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, aferida em 
inspeção médica oficial; 
 V - para o cônjuge, o companheiro, o cônjuge divorciado ou separado 
judicialmente ou de fato que recebia pensão alimentícia: 
 a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo 
afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da 
aplicação das alíneas “b” e “c”; 
 b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 
(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido 
iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do seu óbito; 
 c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do 
dependente na data de óbito do segurado, se este ocorrer depois de vertidas 18 
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(dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do 
casamento ou da união estável: 
 1) 3 (três) anos, no caso do dependente com menos de 21 (vinte e um) anos de 
idade. 
 2) 6 (seis) anos, no caso do dependente com idade entre 21 (vinte e um) e 26 
(vinte e seis) anos. 
 3) 10 (dez) anos, no caso do dependente com idade entre 27 (vinte e sete) e 29 
(vinte e nove) anos. 
 4) 15 (quinze) anos, no caso do dependente com idade entre 30 (trinta) e 40 
(quarenta) anos. 
 5) 20 (vinte) anos, no caso do dependente com idade entre 41 (quarenta e um) 
e 43 (quarenta e três) anos. 
 6) vitalícia, no caso do dependente com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de 
idade. 
 
 § 1º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” e os 
prazos previstos na alínea “c”, ambas do inciso V, deste artigo, se o óbito do segurado 
decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da 
comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. 
 
 § 2º O tempo de contribuição a outro Regime Próprio de Previdência Social ou 
ao Regime Geral de Previdência Social será considerado na contagem das 18 
(dezoito) contribuições mensais de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso V, deste 
artigo. 
 
 Art. 37-G. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, devendo ser 
observadas, para o eventual deferimento, as regras da prescrição quinquenal 
estabelecidas no Decreto Federal nº 20.910, publicado no DOU de 08/01/1932.  
 
 Art. 37-H. Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o 
condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do 
segurado.  
 
 Art. 37-I. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a 
companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento 
ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir 
benefício previdenciário, apuradas em processo judicial. 
 
 Art. 37-J. A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela 
verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de 
dependência. 
 

Parágrafo único. A invalidez ou a alteração de condições quanto ao 
dependente, supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito 
à pensão.” 

 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Júlio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 

 

“Art. 86-A. No pagamento de precatórios judiciais o fato gerador vai ser 
considerado a data do seu respectivo mês de pagamento, aplicando-se a alíquota a 
ser utilizada no mês de pagamento sobre todo o valor.” 

 
 
“Art. 97-A. Fica instituído o regime de previdência complementar para os 

servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos que ingressarem no serviço 
público a partir da data da publicação desta Lei, cuja remuneração percebida 
ultrapasse o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS. 
 

 § 1º Lei municipal específica disporá sobre o regramento do regime de 
previdência complementar, a ser regulamentada no prazo estabelecido na Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 
 

 § 2º O regime de previdência complementar de que trata este artigo oferecerá 
plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o 
disposto no art. 202 da Constituição Federal.  
 

 § 3º Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto neste artigo 
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.” 

 
Art. 7° Revoga-se as letras “e”, “f” e “g” do inciso I e a letra “b” do inciso II do 

art. 29; art. 34, art. 35, art. 36, art. 37 e art. 38; inciso II do art. 40; parágrafo único do 
art. 91; da Lei Municipal nº 4.493, de 13 de setembro de 2007. 

 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 18 de junho de 2020. 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela  
 

    Jônatas dos Santos 

Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 
 
 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Júlio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 

 

Estrela, 18 de junho de 2020. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 037-04/2020 

 
 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 037-04/2020, que altera a Lei n° 4.493, de 13 de setembro de 2007, que 
dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município e sobre a entidade de 
previdência e dá outras providências. 

O presente projeto altera a alíquota de contribuição dos 
servidores ativos de 11% para a alíquota progressiva prevista no art. 90, tendo em vista a 
emenda constitucional 103/2019, que obriga o Município a majorar a alíquota de 
contribuição dos servidores municipais; bem como estaremos instituindo a alíquota 
progressiva de contribuição para os proventos de aposentadoria e pensão, quando 
provado o déficit atuarial, excedentes de 02 (dois) salários-mínimos, também decorrente 
da Emenda Constitucional 103/2019. 

Ainda, estaremos revogando os benefícios de auxílio-doença, 
salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão da Lei do Funprev, já que o  art. 9º, 
§2º, da Emenda 103/2019, deixa claro que o rol de benefícios dos regimes próprios de 
previdência fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. O §3º do mesmo artigo, 
em reforço, diz que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o 
salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta 
dos recursos previdenciários do regime próprio ao qual o servidor se vincula. Em resumo, 
o auxílio-doença, o salário-maternidade, o salário-família, o auxílio-reclusão não poderão 
mais ser custeados com os recursos dos regimes próprios. 

No seguimento do projeto, os membros do Funprev como 
Diretor-Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, e Diretor Previdenciário, bem como 
os membros do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal passaram a ter 
novos requisitos de admissão, conforme exigência da Portaria n°9.907, de 14 de abril de 
2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 

O projeto passou a prever na Lei do Funprev o regime de 
previdência complementar, conforme redação do art. 40, §§ 14 e 15 da Constituição 
Federal, determinada pela Emenda 103/2019; também alteramos a redação da pensão 
por morte para definir novas regras de concessão para nos adequarmos a Emenda 
103/2019; bem como inserimos a previsão de recolhimento das contribuições 
previdenciárias devidas para o Funprev decorrente do pagamento de precatórios pelo 
município. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

Ex.mo Senhor 
João Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 


