
PARECER JURÍDICO Nº 49/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2017 – ORIUNDO DO PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2014,
QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  PÚBLICOS  DO MUNICÍPIO
DE  ITAPOÁ,  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,  E  ADOTA  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pelo  Presidente  da  Mesa
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da
Casa, o presente parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Complementar nº 07/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei tem por
objetivo obter autorização legislativa para alterar a Lei Complementar nº 41/2014, que dispõe
sobre  a  reorganização  do  regime  próprio  de  previdência  social  dos  servidores  públicos  do
município de Itapoá-SC.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 07 de julho de 2017, sob protocolo nº 548/2017, e com
o pedido de urgência explícito na parte final da Exposição de Motivos do referido Projeto.

No dia 10 de julho de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, o vereador
Geraldo Rene B. Weber fez a leitura da ementa do Projeto, e na sequência, após aprovação do
plenário ao pedido de urgência de tramitação, o Presidente da Mesa Vereador Jonecir Soares
distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa, em regime de urgência.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os arts. 47, 58 e inciso IV, do art. 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se
de matéria de iniciativa do Poder Executivo - Prefeito, e que está devidamente instruído com
Exposição de Motivos, Parecer Jurídico e Parecer Contábil do Poder Executivo, bem como um
Ofício nº  95/2016, da Diretora Executiva do Instituto de Previdência Social  dos  Servidores
Públicos  do  Município  de  Itapoá  (IPESI),  Sra.  Iara  Cristine  de  Oliveira  Hoepfner,  com  a
justificativa  ao  presente  Projeto,  sendo  estes  os  documentos  indispensáveis  para  análise  e
aprovação legislativa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os Arts.
110 e 117 do Regimento Interno da Casa. 
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A assinatura digital é obrigatória em todos os documentos protocolados na Casa
pelo  Poder  Executivo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,  conforme  disposições  contidas  na
Resolução  nº  14/2016.  A responsabilidade  pelas  verificações  das  assinaturas  digitais  é  de
competência do setor de Arquivo e Controle Documental da Casa, conforme a Resolução nº
14/2016.

O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de
Lei não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

Após leitura e análise do Projeto de Lei Complementar nº 07/2017, nota-se a
busca por uma autorização legislativa para uma minirreforma do Regime de Previdência Próprio
dos Servidores Municipais de Itapoá, com o objetivo de alterar a Lei Complementar nº 41/2014.

Por se tratar de matéria de relevante importância, e que poderá repercutir no bom
desempenho  presente  e  futuro  do  IPESI,  esta  Procuradoria  realizou  uma  análise  atenta,  e
confrontou as propostas de alterações com o atual texto da Lei Complementar nº 41/2014.

Inicialmente,  cabe  destacar  que todas  as  propostas  do Projeto de Lei  seguem
algumas diretrizes da  Lei Federal nº 13.135/2015. Foram apropriadas medidas adotadas pela
União, no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para nortear as alterações propostas, com
o  objetivo  de  garantir  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  IPESI.  De  qualquer  forma,  é
importante  ressaltar  que  a  Lei  Federal  excluí  categoricamente  os  servidores  municipais  de
Itapoá, pois os mesmos possuem amparo por regime próprio de previdência social, conforme
elucida o Art. 12, da Lei Federal nº 13.135/2015:

Lei Federal nº 13.135/2015
Art.  12.  O servidor  civil  ocupante  de  cargo efetivo ou  o
militar da União, dos Estados, do Distrito Federal  ou  dos
Municípios,  bem  como  o  das  respectivas  autarquias  e
fundações,  são excluídos do Regime Geral de Previdência
Social  consubstanciado  nesta  Lei,  desde  que  amparados
por regime próprio de previdência social. (grifo nosso)

De forma sintética, pode-se definir três importantes alterações:  a) Alteração da
idade dos filhos dependentes, de 18 para 21 anos; b) Alteração do direito ao auxílio-maternidade
para homens que adotarem ou obtiverem a guarda judicial para adoção de criança(s), sendo que
atualmente  o  direito  está  restrito  às  mulheres;  c) mudanças  na  extinção  da  pensão  aos
beneficiários que foram casados ou em união estável com servidores municipais segurados, de
acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, e  com a proposta de uma
tabela de período de pagamento de pensão, sendo que até então essa pensão era vitalícia.

a) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE IDADE DOS FILHOS MENORES DE IDADE,
DOS ATUAIS 18 ANOS PARA 21 ANOS DE IDADE

Conforme análise dos Arts. 1º ao 5º, do Projeto de Lei Complementar nº 07/2017,
busca-se ampliar a idade dos dependentes menores de idade ao Regime de Previdência Próprio
dos Servidores Municipais de Itapoá. 

Atualmente,  a  idade  definida  na  Lei  Complementar  nº  41/2014  é  de  filhos
menores assegurados até os 18 (dezoito) anos de idade. A proposta é passar para a idade dos 21
(vinte e um) anos de idade.

Seguem as alterações,  com grifo da alteração proposta,  conforme comparação
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com a Lei Complementar nº 41/2014:
Art. 6º [...] 
I - filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e
quatro) anos, se estudante; 
[...]
VII  -  tutelado,  menor  de  21 (vinte  e  um)  anos,  que  não
perceba pensão alimentícia, rendas ou benefícios de outro
órgão previdenciário;
[...]
§ 2º… I - filhos solteiros, menores de 21 (vinte e um) anos
de idade; 

Art. 7º [...] 
II - para os filhos e enteados, ao completarem  21 (vinte e
um) anos de idade, ou pela emancipação, salvo se inválidos,
nos termos do art. 6º, inciso II, desta Lei Complementar; 
III - para o tutelado ao completar 21 (vinte e um) anos ou
pela emancipação;

Art. 104 [...] § 4º A alteração da condição do dependente
previsto  no  art.  6º,  inciso  I,  desta  Lei  Complementar, em
gozo  de  benefício  de  pensão  por  morte,  por  evento  de
invalidez,  dará  direito  à  continuidade  do  benefício  para
além da idade estabelecida naquele dispositivo, desde que a
invalidez  tenha  sido  caracterizada  anteriormente  aos  21
(vinte e um) anos de idade.

Art.107 [...] 
II  –  Para o  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  com  deficiência;  (grifo
nosso)

b) QUESTÕES DO DIRETO À ADOÇÃO POR MULHERES E HOMENS

Após análise dos Art. 6º ao 10, nota-se a assertiva preocupação da proposta de
alteração na legislação, para garantir o direito tanto para mulheres, quanto para homens, estes
que buscam adotar ou obtiver a guarda judicial para adoção de criança, e que nada mais justo
também possam obter o direito tanto à licença, quanto ao salário-maternidade.

A proposta  do presente Projeto de Lei  também equipara homem e mulher  no
direito ao benefício em caso de adoção. Assim,  se em um casal  adotante a mulher  não for
segurada do IPESI, mas o marido for, ele pode requerer o benefício e ter o direito ao salário-
maternidade  reconhecido  pela  Previdência  Municipal,  sendo  afastado  do  trabalho  durante  a
licença para cuidar da criança. E a mesma regra vale para casais adotantes do mesmo sexo.

Seguem as alterações,  com grifo da alteração proposta,  conforme comparação
com a Lei Complementar nº 41/2014:

Art. 99 Será concedida licença-maternidade por 120 (cento
e vinte) dias consecutivos à segurada gestante, ocupante de
cargo de provimento efetivo,  bem como àquela  ou aquele
que  adotar  ou  obtiver  a  guarda judicial  para  adoção  de
criança, período pelo qual fará jus ao salário-maternidade.
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Art.  100  O  salário-maternidade  consistirá  numa  renda
mensal  igual  à  última  remuneração  do  cargo  efetivo
ocupado  pela  segurada  ou  segurado,  incidindo  a
contribuição previdenciária sobre tal valor, nos termos do
art. 32, incisos I e II, desta Lei Complementar.

Art. 100... § 3º O salário-maternidade poderá ser cumulado
com  recebimento  de  salário-família,  caso  a  segurada  ou
segurado enquadre-se  nos  critérios  de  concessão  deste
benefício.

Art.  101.  Se  a  segurada  ou  segurado for  acometido  de
incapacidade para o exercício do cargo durante o período
de  licença-maternidade,  o  benefício  de  auxílio-doença
somente terá início após o término da licença-maternidade.

Art.  102. O pagamento da remuneração correspondente à
ampliação da licença maternidade além do prazo previsto
no art. 99 incumbe aos poderes e órgãos definidos no art. 4º
desta Lei Complementar, ao qual a segurada  ou segurado
esteja lotado ou vinculado.(grifo nosso)

c) MUDANÇA NAS REGRAS DE EXTINÇÃO DA PENSÃO, COM DESTAQUE PARA
BENEFICIÁRIOS  CASADOS  OU  COM  UNIÃO  ESTÁVEL  DE  SERVIDORES
MUNICIPAIS SEGURADOS FALECIDOS

A mudança  de  maior  repercussão  está  relacionada  às  alterações  propostas  na
extinção da pensão aos  beneficiários  que foram casados ou que tiveram união  estável  com
servidores municipais segurados falecidos, que deixam de ser via de regra vitalícios, e passam a
ser de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, conforme a proposta da
tabela de período de pagamento de pensão. 

Essa  proposta  segue  exatamente  as  regras  definidas  para  o  INSS,  conforme
estipulado  pela  Lei  Federal  nº  13.135/2015.  Portanto,  já  foram amplamente  estudadas  pelo
Congresso Nacional, e conforme orientação da Diretora Executiva do IPESI, Sra. Iara Cristina,
são alterações necessárias para o bom funcionamento no presente e principalmente no futuro do
IPESI de Itapoá.

O  Inciso  IV, art.  107,  da  Lei  Complementar  nº  41/2014,  terá  uma  redação
complemente nova, conforme segue:

Art.107 [...]
IV – para cônjuge ou companheiro: 
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  04  (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 02 (dois) anos antes do óbito do segurado; 
c)  transcorridos  os  seguintes  períodos,  estabelecidos  de
acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do
segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito)
contribuições mensais e pelo menos 02 (dois) anos após o
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início do casamento ou da união estável:
1) 03 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de
idade;
2) 06 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis)
anos de idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove)
anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos
de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 42(quarenta
e dois) anos de idade;
6)  vitalícia,  com  43  (quarenta  e  tres)  ou  mais  anos  de
idade.
§ 1º - Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na
alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do
inciso IV 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 02
(dois) anos de casamento ou de união estável. 
§ 2° -  Após o transcurso de pelo menos 03 (três) anos e
desde que nesse período se verifique o incremento mínimo
de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os
sexos,  correspondente  à  expectativa  de  sobrevida  da
população  brasileira  ao  nascer, poderão  ser  fixadas,  em
números  inteiros,  novas  idades  para  os  fins  previstos  na
alínea “c” do inciso IV deste artigo, em ato do Ministro de
Estado  da  Previdência  Social,  limitado  o  acréscimo  na
comparação  com  as  idades  anteriores  ao  referido
incremento. 
§ 3° - Extingue-se a pensão por morte quando extinta a cota
parte devida ao último pensionista. 
§  4°  -  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 no qual será assegurado o direito ao contraditório e
à ampla defesa. (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Complementar nº 07/2017
não apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme
os  ditames  regimentais  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Desta  feita,  opino  pela  regular
tramitação, nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 31 de julho de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art.  45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para consultar a
autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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