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Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte, reuniram-se de forma on-

line, respeitando os limites impostos pelo Decreto Municipal 813/2019, os 

membros do Conselho Municipal de Previdência Social, conforme Portaria n° 

888/2019, o Presidente Ítalo José Boni, Maria Marlene Martignago, Marlete 

Regina Gasparin Pierotto, André Suder, Patrick Lirio dos Santos, Peter Maciel 

Ferronatto, Franciele Menegatti, o Gestor Financeiro Rogério Reolon,  Fabiola 

Bastiani Fregonese, Francine Rostirolla e Leoci Chiarello Bastiani membros do 

Comitê de Investimentos conforme Portaria n° 1155/2018, para reunião mensal. 

A reunião foi pautada pelo pedido de manifestação formal do Conselho Municipal 

de Previdência, sobre a instituição da alíquota de 14% para desconto de 

previdência social, requerido pela Câmara Municipal de Vereadores. A Ementa 

Constitucional nº 103/2019, trouxe em seu artigo 9º, §2º e §4º, a obrigatoriedade 

dos entes federados, que possuírem déficit atuarial, de aumentarem suas 

alíquotas para o mínimo de 14%. Para esclarecimento, foi lido o texto 

constitucional: “Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 

22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de 

previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o 

disposto neste artigo.§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de 

previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, 

a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, 

apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos 

vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a 

liquidez do plano de benefícios.§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de 

previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.§ 3º Os 

afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-

maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à 
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conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.§ 4º 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota 

inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que 

o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a 

ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas 

aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.” Assim, após a leitura, foi 

explicado que a EC103/2019, incorporada a nossa Lei maior, ou seja, a 

Constituição Federal, quando preenchidos os parâmetros por ela definidos, não 

pode o ente municipal, ou o Conselho de Previdência, discordar ou 

simplesmente não adotar a regra imposta.  Após análise da solicitação, os 

membros presentes manifestaram-se em decisão unânime de que o texto 

constitucional deverá ser implantado no município, com a maior brevidade 

possível, para que o ente não sofra consequências posteriores. Nada mais 

havendo a constar, encerro a presenta ata, que será assinada pelos membros 

presentes. 


