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Mensagem n° 047 João Pessoa, 05 de dezembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
ADRIANO CÉZAR GALDINO DE ARAÚJO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba (ALPB)
João Pessoa - PB

Senhor Presidente,

Encaminho para elevada deliberação da Assembleia Legislativa do

Estado da Paraíba, projeto de lei complementar que dispõe sobre a organização

da previdência social do Estado da Paraíba, dos planos de custeio e de beneficios

do regime próprio de previdência social do Estado da Paraíba, altera e

acrescenta dispositivos à Lei Complementar n" 58/2013 e Lei n° 7.517/2003 e dá

outras providências.

A Emenda Constitucional 103/2019, que estabeleceu a Reforma da

Previdência no âmbito federal, promoveu significativas modificações no

Sistema Previdenciário Brasileiro ao traçar novas regras para o Regime Geral de

Previdência Social e para o Regime Próprio dos servidores públicos da União.

Além das mudanças nos citados regimes previdenciários a Emenda

Constitucional 103/2019 impôs aos estados a obrigação de também promover

alterações nos seus regimes próprios de previdência para se adequarem à nova

realidade, isto porque, consoante a dicção do art. 167, inciso XIII, da

Constituição Federal, "a transferência voluntária de recursos, a concessão de

avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e

de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios na hipótese de descwnprimento das regras gerais de1
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organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social".

Logo, tendo em vista a determinação constitucional que impõe a

adequação normativa aos parâmetros gerais estabelecidos pela Emenda

Constitucional 103/2019, toma-se imperiosa a aprovação de alterações

legislativas de modo a compatibilizar o Regime Próprio de Previdência Estadual

da Paraíba com a novellegislação constitucional nacional, evitando assim que o

estado possa ser alvo de aplicação de sanções que penalizariam as suas

atividades, mormente o recebimento de recursos que são necessários para

promover a execução das politicas públicas fundamentais para a população

paraibana.

Nesse contexto, à guisa de exemplo, tem se que o art. 11 da Emenda

Constitucional 103/2019 fixou a contribuição dos servidores ativos, aposentados

e pensionistas, vinculados à União, em 14%, com reduções e majorações

conforme os parâmetros fixados nos §§ 10 a 40 daquele dispositivo.

Já o art. 9°, § 4°, da Emenda determinou que os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios não poderão fixar alíquota inferior à da contribuição

dos servidores da União, o que implica na necessária equiparação entre as

alíquotas em todos os níveis federativos em simetria com aquela estabelecida

pela Constituição Federal.

Ademais, caso não promova as mudanças necessárias, de modo a

compatibilizar a sua legislação previdenciária aos novos ditames normativos

estabelecidos pela Emenda Constitucional 103/2019, o Estado estaria sujeito à

perda do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, que é o documento

que atesta a adequaçãodo regime de previdênciasocial de Estado, DiStritt
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Federal ou de Município ao disposto na Lei n° 9.717/98, na Lei n° 10.887/2004 e

na Portaria MPS n° 402/2008 e deixa o Estado habilitado ao recebimento de

recursos provenientes de transferências voluntárias de pela União, além de

celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de

recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de

órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União.

Por outro lado, em termos objetivos o Tesouro estadual aporta o

valor necessário para o pagamento dos benefícios previdenciários custeados pela

Paraíba Previdência-PBPREV, tendo realizado, até o mês de outubro do corrente

ano, aportes equivalentes a 68,03% (sessenta e oito vírgula três por cento) do

valor efetivamente gasto com benefícios pela Autarquia Previdenciária estadual.

Atualmente o Regime Próprio de Previdência Social paraibano é

deficitário e insustentável, de sorte que sem o implemento de medidas capazes

de equacionar o déficit o regime está fadado ao declínio, sem perspectiva de

continuidade de pagamento dos beneficios futuros e tampouco a continuidade do

pagamento dos benefícios atuais.

Não se pode olvidar da grave realidade que enfrenta a previdência

pública no Brasil e as contas dos governos de uma maneira geral, sendo de

conhecimento comum que pelo menos 13 (treze) estados brasileiros atrasaram

salários de servidores e benefícios previdenciários de aposentados e

pensionistas.

Resta assim evidenciado a necessidade de se criar um plano de

organização e funcionamento para a gestão da previdência estadual prezando~

pelo progresso e aperfeiçoamento da mesma para então suceder em economia, \
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que gerará sustentabilidade fmanceira dos recursos públicos e recuperação da

capacidade contributiva do Estado.

Isto posto, a proposta ora apresentada, além de promover a

necessária atualização da legislação previdenciária estadual aos novos

parâmetros definidos pela Emenda Constitucional 103/2019, oferece meios para

o equacionamento do déficit, à luz do que já foi trazido pela Reforma da

Previdência no âmbito federal, ressalvando que são preservados os direitos

adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

É importante ressaltar que, encontra-se na Câmara dos Deputados

Proposta de Emenda à Constituição 133/2019, aprovada pelo Senado em

novembro, para permitir que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras

aplicáveis ao regime próprio da União; modifica renúncias previdenciárias;

prevê beneficio da Seguridade Social à criança vivendo em situação de pobreza;

e dá outras providências.

Diante do exposto, rogo a Vossas Excelências pela aprovação deste

projeto de lei complementar. Ocasião em que renovo cordiais e respeitosos votos

de consideração e apreço a Vossa Excelência e aos dignos pares, bem como aos

demais servidores da ALPB.

Atenciosamente,
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Ofício-Circular nO026/2019-TCE-GAPRE

João Pessoa, 04 de dezembro de 2019.

A SUA EXCELtNCIA O(A) SENHOR(A)
GESTOR(A) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Senhor(a) Gestor(a),

Considerando a promulgação e publicação da Emenda Constitucional nO103,
de 12 de novembro de 2019, publicada no DOU do dia 13/11/2019;

Considerando que diversos dispositivos são autoaplicáveis aos Regimes
Próprios de Previdência do Estado e dos Municípios;

Considerando o inteiro teor da Nota Técnica SEI n" 12212/2019/ME, de
22/11/2019. que segue anexa a este expediente, inclusive quadro explicativo;

Considerando o grande número de questões apresentadas ao Plantão Técnico
da Diretoria de Auditoria e Fiscalização;

Considerando, finalmente, a competência deste Tribunal de Contas no sentido
de orientar o Jurisdicionado para a correta aplicação da legislação;

O Tribunal de Contas do Estado, por seu Presidente, vem através deste Ofício
Circular prestar os seguintes esclarecimentos:

a) A partir de 13 de novembro deste exercício, os regimes próprios de
previdência do Estado e dos Municípios Paraibanos só DEVEM CUSTEAR
APOSENTADORIAS E PENSOES, sendo PROIBIDO O PAGAMENTO COM
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUAISQUER OUTROS BENEFíCIOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL;

b) As despesas com afastamentos temporários em razão de licença-saúde
ou licença-maternidade DEVEM SER PAGAS COM RECURSOS DO EMPREGADOR
(ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL A QUE SE VINCULA O
SERVIDOR LICENCIADO);

c) É igualmente vedado o pagamento de salário-família e auxilio-reclusão
com recursos PREVIDENCIÁRIOS e sua permanência como benefício assistencial do
SERVIDOR de responsabilidade do EMPREGADOR depende de legislação local; '"'\
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d) Eventual pagamento com recursos previdenciários das despesas com os
afastamentos temporários de que trata a alínea "b" ou dos benefícios previstos na alínea
"c" ou quaisquer outros eventualmente previstos como de responsabilidade dos
Regimes Próprios de Previdência caracteriza utilização indevida de recursos
previdenciários com repercussão NEGATIVA NAS CONTAS DO GESTOR DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, inclusive QUANTO À IMPUTAÇÃO DO
CORRESPONDENTE DÉBITO:

e) A responsabilidade pela IMPUTAÇÃO da alínea "d". em face do indevido
uso de recursos previdenciários, pode ser saneada quando ocorrer o imediato
RESSARCIMENTO AO RPPS dos valores utilizados incorretamente, acrescidos
dos encargos devidos ao regime, quando da mora no pagamento de obrigações
previdenciárias;

f) A REPERCUSSÃO NEGATIVA NAS CONTAS DO GESTOR DO
REGIME E DO TITULAR DO PODER OU ÓRGÃO em face do uso indevido de
recursos previdenciários sem o devido e imediato ressarcimento será observada
quando do exame das respectivas Prestações de Contas Anuais e a devolução
posterior ao apontamento da irregularidade não será considerada de boa-fé.

g) Quaisquer novos parcelamentos ou moratória de débitos para com os
RPPS não poderão ser concedidos com prazo superior a 60 (sessenta) meses;

h) Sob pena de DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO ART
9° DA EC 103/2019, o ESTADO e os MUNICíPIOS por iniciativa dos respectivos Chefes
dos Poderes Executivos DEVEM POR MEIO DE LEI PROMOVER ADEQUAÇÃO DAS
ALíQUOTAS DE CONTRIBUiÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOS SEGURADOS E
PATRONAL - RESPEITANDO COMO VALOR MíNIMO 14%;

i) As AVALIAÇÕES ATUARIAIS. data base 31/12/2019, JÁ DEVEM SER
ELABORADAS CONSIDERANDOS AS NORMAS AUTOAPLlCÁVEIS DA EC 103/2019:

j) As orientações constantes da alíneas "a" a ui" deste Ofício Circular NÃO
ESGOTAM AS OBRIGAÇÕES imediatas estabelecidas pela EC 103/2019, devendo se
observar todas as disposições nela contidas em conformidade com as orientações
emanadas da Nota Técnica SEI n° 12212/2019/ME, de 22/11/2019.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
nossos votos de estima e distinto apreço.

o Alves Viana
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PROJ. DE LEI COMPLEMENTAR N°t2DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Dispõe sobre a organização da previdência
social do Estado da Paraíba, dos planos de
custeio e de benefícios do regime próprio de
previdência social do Estado da Paraíba, altera
e acrescenta dispositivos à Lei Complementar
n° 058/2003 e Lei n? 7.517/2003 e dá outras
providências.

Art. 1° A Lei Complementar n" 058, de 30 de dezembro
de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

1-art. 172, com nova redação no caput, renumeração de
parágrafo único para § 1° e acrescido do § 2°:

"Art. 172 - A previdência social do servidor
público do Estado da Paraíba atenderá:

§ 1° O recebimento de benefícios havidos por
fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário do total auferido,
sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 2° Por força do art. 9°, § 2°, da Emenda
Constitucional n? 103, de 12 de novembro de 2019, exceto as
prestações dispostas no artigo 172, incisos I, "a", e II, "a", desta lei, os
demais serão custeados à conta do Tesouro Estadual, no orçamento
próprio do órgão de vinculação do segurado."

II- art. 173:

"Art. 173 - O servidor será aposentado
observando-se o disposto na Constituição Federal e Constituição
Estadual."
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Art.2° A Lei n° 7.517, de 30 de dezembro de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

1- art. 13, com nova redação no caput e nos incisos I e II:

"Art. 13 - São fontes do plano de custeio da
Paraíba Previdência - PBPREV:

I - contribuições previdenciárias, mensais e
obrigatórias, do ente patronal, na ordem de 28% (vinte e oito por
cento) para o Fundo Previdenciário Financeiro e 22% (vinte e dois por
cento) para o Fundo Previdenciário Capitalizado, sobre o valor total
da folha de pessoal, excluídas as parcelas não integrantes da base de
contribuição, relativas aos militares, aos servidores estatutários
estáveis, estabilizados, os admitidos entre 05 de outubro de 1983 e 04
de outubro de 1988 e aos ocupantes de cargos em provimento efetivo
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública
Estadual, das autarquias e fundações estaduais, dos órgãos de regime
especial e das instituições de ensino superior previstas em Lei;

II - contribuições previdenciárias, mensais e
obrigatórias, na ordem de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a
totalidade da base de contribuição dos militares, dos servidores
estatutários estáveis, estabilizados, dos admitidos entre 05 de outubro
de 1983 e 04 de outubro de 1988 e ocupantes de cargos em
provimento efetivo dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, da Defensoria
Pública Estadual, das autarquias e fundações estaduais, dos órgãos de
Regime especial e das instituições de ensino superior previstas em
Lei."

II - acrescida do art. 13-A:

"Art, 13-A - Ficam referendadas, de forma integral,
a alteração promovida pelo art. 1° da Emenda Constitucional n° 103,
de 12 de novembro de 2019, no art. 149 da Constituição Federal e a
cláusula de revogação da alínea "a" do inciso I do art. 35 da Emenda
Constitucional n" 103/2019, que se refere à revogação do § 21 do art. ~
40 da Constituição Federal." r
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III - arts. 17, 18 e 19:

"Art. 17 - São segurados do Regime Próprio de
Previdência Social do Estado da Paraíba os servidores estatutários
estáveis, efetivos, inativos e militares dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público
Estadual, das autarquias e das fundações estaduais, instituições de
ensino superior e órgãos de Regime Especial.

Art. 18 - O regime próprio de previdência
atenderá:

I - quanto ao servidor
a) aposentadoria;
b) (revogado);
c) (revogado)
d) (revogado);

II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte ;
b) (revogado);

Parágrafo único O auxílio-reclusão
atualmente custeado pelo Regime Próprio Previdência Social de que
trata esta Lei passa a ser custeado pelo órgão de vinculação do
instituidor.

Art. 19 - Os critérios de concessão de
benefícios observarão as regras estabelecidas na Constituição Federal
e Constituição Estadual.

§ 2° - (Revogado).
a) (Revogado);
b) (Revogado);
c) (Revogado);
d) (Revogado).

§ 3°° .
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I - para o cônjuge, pela separação judicial ou
divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos
fixada judicialmente, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por
sentença judicial transitada emjulgado;

II - para o companheiro ou companheira, pela
cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não
lhe for assegurada a prestação de alimentos fixada judicialmente.

§ 12. Acarreta a perda da condição de
beneficiário, a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário
inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de
beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos
decorrentes da aplicação das alíneas "a" e "b" do artigo 19-C, desta
Lei."

IV - acrescida do art. 19-A, 19-B e 19-C:

"Art. 19-A - São dependentes do segurado:

I - o cônjuge; ex-cônjuge, divorciado ou
separado judicialmente ou de fato, desde que com percepção de
pensão alimentícia estabelecida judicialmente; o companheiro ou
companheira que comprove união estável como entidade familiar; o
ex-companheiro ou ex-companheira desde que com percepção de
pensão alimentícia estabelecida judicialmente;

II - o filho de qualquer condição que atenda a
um dos seguintes requisitos:

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos e não
emancipado;

b) seja inválido;
c) tenha deficiência grave;
d) tenha deficiência intelectual ou mental, na

forma da lei;
e) o menor sob tutela ou curatela, não admitida

a guarda definitiva ou provisória;
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III - a mãe e o pai que comprovem dependência
econômica na data do óbito do servidor;

§ 1° - A concessão de pensão aos beneficiários
de que tratam os incisos I e II do caput exclui os beneficiários
referidos no inciso III.

§ 2° - A critério da administração, o
beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez,
por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer
momento para avaliação das referidas condições.

Art. 19-B - Por morte do servidor os
dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data
do requerimento ou do óbito, observado o limite estabelecido no
inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2° da
Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.

Paragrafo único - A pensão por morte será
devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 90 (noventa)
dias depois deste;

II - do óbito, quando requerida em até 180
(cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16
(dezesseis) anos;

III - do requerimento, quando requerida após os
prazos previstos nos incisos I e II.

Art. 19-C - Em relação aos beneficiários de
que trata o inciso I do caput do art. 19-A a perda da qualidade de
beneficiário ocorrerá após:

I - o decurso de 04 (quatro) meses, se o óbito
ocorrer sem que o servidor 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 servidor;

II - o decurso dos seguintes períodos,
estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito
do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e
pelo menos 02 (dois) anos após o início do casamento ou da união
estável:
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a) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um)
anos de idade;

b) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26
(vinte e seis) anos de idade;

c) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29
(vinte e nove) anos de idade;

d) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40
(quarenta) anos de idade;

e) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e
43 (quarenta e três) anos de idade;

f) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais
anos de idade.

§ 1° - Ressalvado o direito de opção, é vedada a
percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou
companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) pensões.

§ 2° - Serão aplicados, conforme o caso, a regra
contida no § 12 do artigo 19 desta lei ou os prazos previstos no inciso
II do caput, se o óbito do servidor 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 2 (dois) anos de casamento ou de união estável."

Art. 3° Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei n°
7.517, de 30 de dezembro de 2003:

I - alíneas "b" "c" e "d" do inciso I e alínea "b" do, ,
inciso II do artigo 18;

II - § 2° do art. 19.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos, em relação ao artigo 13, incisos I e II, após
decorrido o prazo de que trata o artigo 150, inciso III, alínea "c", da
Constituição Federal.

PALÁCIO
PARAÍBA, em João Pessoa, 05
da República.

DO ESTADO DA
e 2019; 131° da Proclamação



GOVERNO
IIÍIIIi_D_A_PARAI__ BA_ CONSULTORIA LEGISLATIVA DOGOVERNADOR

PROTOCOLO DE ENTREGA

PROJETO DE LEI

Referência: Projeto de Lei (seis laudas);
Mensagem n" 047 (quatro laudas).+ Ofício Circular n" 026/2019

- TCE - GAPRE (duas laudas)

Ementa: "Dispõe sobre a organização da previdência social do Estado da
Paraíba, dos planos de custeio e de benefícios do regime próprio de
previdência social do Estado da Paraíba, altera e acrescenta dispositivos à Lei
Complementar n" 058/2003 e Lei n? 7.517/2003 e dá outras providências".

DATA DO RECEBIMENTO: ..D3_ / ~'1 / 2019; HORÁRIO: 09· s~

SERVIDOR(A) RESPONSÁVEL:

( ) Luciana Teixeira de Paiva Paulo Neto Mat. 290.828-0
( ~) Teresinha Padilha Mat. 275.248-4

Assinatura


