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MENSAGEM Nº 018/2022.

São Paulo do Potengi/RN, 02 de junho de 2022.
Senhor Presidente e demais vereadores,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e
deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso Projeto Substitutivo de Emenda à Lei Orgânica
que objetiva instituir a Reforma da Previdência Municipal, com relação aos critérios de plano de
benefícios e plano de custeio.
Primeiramente, informa que as modificações contidas na presente lei foram definidas
em consonância com a EC 103/2019.
A iniciativa deve ser compreendida no contexto da proposta de reorganização
previdenciária ora em curso na Administração Municipal, na qual se destaca, como um dos seus
aspectos mais relevantes, o equacionamento financeiro e atuarial do sistema previdenciário local,
qual seja, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo do Potengi,
instituído pela Lei nº 856/2014 e Reestruturada pela Lei nº 1.040/2021.
Segundo projeções atuariais, o crescimento do déficit tende a piorar em razão da
maturidade dos atuais servidores públicos, da ausência de contribuições previdenciárias no
passado e dos problemas contemporâneos e futuros decorrentes de questões enfrentadas pelo País.
O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Município de São
Paulo do Potengi, assim, deve ser organizado segundo critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, assim entendido como a garantia de equivalência, a valor presente, entre o
fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente. Isso significa que
a arrecadação proveniente dos ativos vinculados comparada às obrigações assumidas pela
Autarquia deve evidenciar a solvência e liquidez do plano de benefícios, tal como preconizam os
critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial previstos no artigo 40 da Constituição
Federal.
Ato contínuo, prevê as alterações dos critérios de idade, nos termos estabelecidos para
o RGPS e os servidores da União, estendendo a carreira dos servidores do Município, forçando
um tempo maior de contribuição e consequentemente menor, de fruição do benefício
previdenciário.
Ressalta-se que, assim como o texto Constitucional, esta lei preserva o direito
adquirido, bem como os benefícios de paridade e integralidade, contudo, estendendo os requisitos
de idade, para 62 anos, se mulher e 65 anos, se homem, com a redução de 05 anos para os
servidores da carreira do magistério.
Além disso, traz aos servidores, regras de transição, para que os servidores que não
queiram trabalhar até as idades estabelecidas no parágrafo anterior, optem dentro das regras
estabelecidas, o tempo a mais que irão laborar e, simuladores demonstrarão o valor dos proventos,
de acordo com a regra de transição escolhida.
Ressalta-se que a norma apresentada foi construída com o intuito, também, de trazer
segurança jurídica ao Instituto, prevendo questões omissas das antigas legislações, tais como: as
aposentadorias especiais e do deficiente físico. Ademais, atualiza alguns pontos fundamentais,
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com relação aos benefícios que podem ser suportados pelo Instituto, bem como, adequa as normas
da Autarquia às disposições legais mais atuais dos Órgãos Fiscalizadores, Orientadores e
Homologadores, sendo estes: Tribunal de Contas e Ministério do Trabalho/Secretaria de
Previdência.
Inquestionável a importância da aprovação desta norma que vem de encontro às
reivindicações sociais e dos servidores, para garantir perenidade ao Instituto de Previdência, sendo
que sua confecção foi orientada por técnicos atuariais e técnicos da Secretaria Especial de
Previdência, que verificaram que cada alteração sugerida diminui o impacto financeiro e atuarial
junto IPREVSAPP.
Cabe, ainda, salientar, que todas as alterações vão ao encontro das alterações já
estabelecidas pela União e RGPS, sem nenhuma discricionariedade do Ente Municipal, que busca,
nos termos da Portaria do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
nº 18.084/2020, promover medidas efetivas para a sobrevivência do Regime Próprio de São Paulo
do Potengi, bem como, preservar seu CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, em dia,
evitando futuros bloqueios de transferências voluntárias de Recursos, concessão de avais,
subvenções pela União e a concessões de empréstimos e financiamentos pelas instituições
financeiras federais, estaduais e Municipais.
Nesses termos, na hipótese de não manutenção do CRP, tanto a Administração Pública,
quanto a sociedade como um todo, sofreriam prejuízos incalculáveis, quais sejam: inviabilização
da liberação de recursos estaduais e federais; inviabilização da regularização do CAUC (Serviço
Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias), que, a grosso modo, impossibilita
firmar, renovar e ajustar contratos e convênios; bem como, ainda, inviabilização à liberação de
empréstimos junto a qualquer instituição financeira. Além disso, ficariam comprometidas todas as
obras em andamento, pavimentações de ruas, compras de materiais médicos, reformas de escolas
e creches, aquisição de materiais pedagógicos, entre outros.
Pelo exposto, demonstra-se que o presente projeto de lei é essencial, não somente para
a sobrevivência do RPPS, como também para toda a população, pois se o Executivo Municipal,
não promover medidas para equalizar o déficit da Autarquia Previdenciária, o CRP não será
renovado, configurando dano irreparável e imediato à municipalidade e à sua população, tornandose de suma, importantíssima a apreciação e aprovação do presente projeto de lei.
Nessas condições, evidenciadas as razões de interesse público que justificam a
tramitação em REGIME DE URGÊNCIA e a consequente aprovação da iniciativa, estamos
certos que contaremos com o aval dessa Colenda Casa de Leis, em análise extraordinária do
presente projeto.
Por fim, solicitamos a devolução do Projeto de Emenda à Lei Orgânica sob o nº
20/2022, de autoria do Poder Executivo.
Assinado de forma digital por

EUGENIO PACELLI ARAUJO EUGENIO PACELLI ARAUJO
SOUTO:36748439434
SOUTO:36748439434

Dados: 2022.06.03 09:39:50 -03'00'

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal
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031
PROJETO SUBSTITUTIVO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº____/2022.

ACRESCENTA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTABELECENDO
IDADE
MÍNIMA
PARA
A
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, EM OBSERVÂNCIA AO
DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de São Paulo do Potengi/RN, promulga a seguinte Emenda à Lei
Orgânica:
Art. 1º - A Lei Orgânica do Município de São Paulo do Potengi/RN passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
[...]
CAPÍTULO XI
DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 219 - A idade mínima para aposentadoria voluntária dos
servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS do Município de São Paulo do Potengi/RN, que ingressem no
serviço público a partir da publicação dessa lei será:
I – se professor (a), aos 57 (cinquenta e sete) anos de idade,
se mulher e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
II – se portador de deficiência, aos 55 (cinquenta e cinco)
anos de idade, se mulher e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
III – se não se enquadrar a nenhuma das categorias
anteriores, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher e 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem.
Art. 220 - A idade mínima para aposentadoria voluntária dos
servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS do Município de São Paulo do Potengi/RN, que ingressaram
no serviço público até a publicação dessa lei será:
I – se professor (a), aos 51 (cinquenta e um) anos de idade, se
mulher e 56 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem;
II – se portador de deficiência, aos 55 (cinquenta e cinco)
anos de idade, se mulher e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
III – se não se enquadrar a nenhuma das categorias
anteriores, aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher e 60
(sessenta) anos de idade, se homem.
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Art. 221 - O tempo mínimo de contribuição e demais requisitos
para a concessão da aposentadoria voluntária serão estabelecidos
em Lei Complementar.”
Art. 2º - Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Paulo do Potengi-RN, 02 de junho de 2022.
EUGENIO PACELLI ARAUJO
SOUTO:36748439434

Assinado de forma digital por
EUGENIO PACELLI ARAUJO
SOUTO:36748439434
Dados: 2022.06.03 09:40:20 -03'00'

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal
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