
             INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
              DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

              MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

PARECER INTERNO Nº 001/2017                               

     Itapoá, 10 de Agosto de 2017

Diante do exposto em reunião da Câmara de Vereadores de Itapoá no 
dia 08 de Agosto de 2017, firma se o devido parecer.

I – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

NECESSIDADE DE MUDANÇA EMBASADA NO ART. 40 DA CF  - § 12

CAPUT DO ART 40

 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto neste artigo.

PARAGRAFO 12

§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores 
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e 
critérios fixados para o regime geral de previdência social.

IMPORTANTE:

>O INSTITUTO DEVERÁ SE ADEQUAR A LEI FEDERAL 13.135/2015<
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TÓPICOS DE MENÇÕES FEITAS DURANTE SEÇÃO NA CAMÁRA:

As resposta abaixo descritas foram respondidas pelo Jurídico do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos de Itapoá –IPESI. Representado pela 
Dra. Sirlei B. W. Rechetelo, OAB/SC 9432 e OAB/PR 72.620A 

1 – O município realmente não precisa se adequar a lei Federal nº 
13.135/2015?

R= Sim precisa, vez que estas são as atuais regras válidas para o RGPS e 
considerando o disposto no § 12 do artigo 40 da CF, os RPPS devem 
observar :
"§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores 
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e 
critérios fixados para o regime geral de previdência social". 
Tanto assim o é que a Secretaria da Previdência e o Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina têm se manifestado nos eventos que participamos 
no sentindo de que os RPPS devem fazer o dever de casa e uma das tarefas é
adequar a legislação municipal à Lei Federal 13.135/15. 

2 – Quais RPPS a senhora (advogada) tem conhecimento que já fizeram 
essa adequação?

R= Dos que eu atuo já mudaram a legislação municipal Navegantes (que 
inclusive é detentor do prêmio de 1º Lugar de Melhor Gestão de RPPS a nível 
médio do Brasil premiado pela ANEPREM), Canoinhas, Inácio Martins, 
Ampere, são os que eu me recordo agora, para outros preciso de tempo para 
pesquisa caso você necessite de maior número.
 
3 – Consequências da não adequação à lei Federal nº 
13.135/2015(penal/fiscal/administrativa etc...)

R= O principal motivo penso que é o déficit no cálculo atuarial que será 
reduzido caso haja a aprovação do projeto. Portanto, é de se considerar que no
FUTURO tanto o TCE, quanto a Secretaria de Previdência poderão estar 
atuando neste sentido de penalização.
 
4 –Realizar assembleia com os servidores municipais para saber a 
vontade deles, seria correto?

R = Restará infrutífera, vez que o resultado é previsível. 
O maior argumento para aprovação da lei é o parágrafo 12 do artigo 40 da CF 
e o cálculo atuarial (neste caso respeitar-se-á o caput do artigo 40 - a busca 
pelo equilíbrio atuarial e financeiro)
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NOTA TÉCNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE A LEI 13.135/2015

VIDE NOTA TÉCNICA Nº 11/2015/CGNAL/DRPSP/SPPS EM ANEXO

Tendo por fim, este é o parecer do Instituto.

Wilmara Jaqueline Madeira Pitta

Contadora Ipesi
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