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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA

Emenda nº 03 ao PELO 004-21  – PROC. 0680-21

 

Fica alterado o Artigo 2º do PELO 04/21, conforme segue.

 

Art 2º Ficam alterados os Incisos I e II do § 8º e o Inciso I do § 10º do Artigo 43-B da Lei Orgânica do
Município, conforme segue:

 

“Art. 43 – B ...............................................................................................................

 

§ 8 ..........................................................................................

 

I – à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, para o
servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não
tenha feito a opção de trata o § 16º do Art. 40 da Constituição Federal, desse que tenha, no mínimo, 5 (cinco) anos
na carreira à qual pertence por ocasião da aposentadoria e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62
(sessenta e dois) anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 5º, 52
(cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem.

 

        II – à integralidade da média aritmética simples correspondente a 90% (noventa por cento) das maiores
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve
vinculado, desde a competência julho de 1994 ou, se posterior àquela competência, desde a do início da
contribuição, para o servidor que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de publicação
deste artigo e que tenha, no mínimo, 5 (cinco) anos na carreira a qual pertence por ocasião da aposentadoria; ou
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...................................................................................................

 

§ 10 ..........................................................................................

 

I – de acordo com o disposto no Art. 7º da Emeda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, na hipótese
prevista no Inciso I do § 8º deste artigo;

 

.....................................................................................................”

 

 

           

 

 

Ficam acrescidos os Artigos 5 e 6, restando adequada a numeração do atual do Artigo 5 do PELO 04,
conforme segue.

 

 

            Art. 5º Fica alterada a redação do Inciso III do Artigo 43-B, conforme segue:

 

            “artigo 43-B ..........................................................................................

            I - ...........................................................................................................

            II - ............................................................................................................

            III – 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV - ....................................................................................................................

V - .....................................................................................................................”

 

 

 

            Art. 6º Fica alterada a redação do Inciso III e do § 5º do Art. 43-C, conforme segue:

 



16/12/2021 18:20 SEI/CMPA - 0317128 - Emendas

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=343644&infra_sistem… 3/5

“Art. 43-C ...................................................................................................................

 

I - ..................................................................................................................................

II - ...................................................................................................................................

III – 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria; e

 

§ 5º Para o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, as idades previstas no inc. I do
caput, observado o § 1º, deste artigo, serão reduzidas, considerado o limite de 2 (dois) anos, na mesma proporção
do tempo de contribuição, apurado em dias, que superar o previsto no inc. II do caput, observado o § 1º, deste
artigo, desde que atendidos também os requisitos dos Incs. III e IV do caput deste artigo e que tenha, no mínimo, 5
(cinco) anos na carreira à qual pertence por ocasião da aposentadoria.”

 

 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

 

O aumento de idades e de tempos de contribuição, de modo geral já indica novas condições de aposentadoria - e
desvantajosas para o servidor. Aumentar também a exigência de tempo de serviço público (de 10 para 20 anos) e
de carreira à época da aposentadoria (de 5 para 15 anos) se configura numa sobre-penalização indevida, que deve
ser remediada.

 

Ver. Jonas Reis

Ver. Aldacir Oliboni (líder da Bancada do PT)

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 15/12/2021, às
11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Bastos D'avila, Vereador(a), em
15/12/2021, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.
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Documento assinado eletronicamente por Laura Soares Sito Silveira, Vereador(a), em 15/12/2021,
às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador, em 15/12/2021, às
13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 15/12/2021,
às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Luiz Fagundes Ruas, Vereador(a), em
15/12/2021, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 15/12/2021, às
14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 15/12/2021, às 14:33,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Souza Robaina, Vereador, em
15/12/2021, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Aldacir Jose Oliboni, Vereador, em 15/12/2021, às
14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
15/12/2021, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Cesar Zacher, Vereador, em 15/12/2021, às
18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 15/12/2021,
às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0317128 e o código CRC 3AF179D4.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 118.00200/2021-79 SEI nº 0317128


