
 

 

Ofício nº 058/2021 – SC                  Salto do Lontra, 24 de setembro de 2021. 
 

 

Senhor Presidente. 

Senhores Vereadores. 

 

Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria e demais Edis, com especial objetivo de encaminhar para que seja 

analisado e votado em Regime de Urgência, o Projeto de Lei nº 100/2021, que 

Extingue a contribuição previdenciária para o Regime Próprio da Previdência 

Municipal e extingue o Fundo de Previdência Social do Município de Salto do 

Lontra, Estado do Paraná - FPS.  

 

Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente 

Projeto de Lei. 

 

Limitado ao exposto aproveitamos a oportunidade 

para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

Ilmo.Sr. 

João Carlos Dalberto 

MD – Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Salto do Lontra – Estado do Paraná 



 

 

JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 100/2021 

 

Visa o presente Projeto de Lei Extinguir a contribuição 

previdenciária para o Regime Próprio da Previdência Municipal e extinguir o Fundo 

de Previdência Social do Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná - FPS. 

A extinção se faz necessária para revogação da Lei nº 

021/2007 de 21 de março de 2007, publicada no Órgão Oficial do Município em 22 

de março de 2007, a qual na época por orientação do Ministério da Previdência, foi 

criada em razão de que a Lei Municipal nº 118/2004, de 29 de novembro de 2004, 

publicada no Órgão Oficial do Município em 30 de novembro de 2004, extinguiu a 

Contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Municipal, e à 

época por existirem cinco servidores públicos municipais que possuíam processos 

de aposentadoria e pensão protocoladas junto ao Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná e estavam aguardando sua aprovação, em razão disso ainda estavam 

vinculados ao antigo regime de contribuição. 

Importante salientar que o município ainda contava 

com servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência e se fez necessário a 

criação da referida Lei nº 021/2007, para inclusão dos servidores no formulário de 

caráter contributivo (ente e ativos – repasse) do Ministério da Previdência Social, 

condição essencial para o que município obtivesse a CRP – Certificado de 

Regularidade Previdenciária, sem a qual o município não estaria habilitado a 

receber recursos oriundos do COMPREV – Compensação Previdenciária. 

Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei 

seja aprovado em sua totalidade 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, em 

24 de setembro de 2021. 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 



 

 

PROJETO DE LEI N° 100/2021 
 

 

SÚMULA: - Extingue a contribuição 

previdenciária para o Regime 

Próprio da Previdência Municipal e 

extingue o Fundo de Previdência 

Social do Município de Salto do 

Lontra, Estado do Paraná - FPS, e 

dá outras providências. 

 

 

   FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal de 

Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos da Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação desta Câmara 

Municipal de Vereadores o seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Art. 1º: - Fica extinto o Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de Salto do Lontra, bem como a Contribuição Previdenciária, 

constantes da Lei Municipal nº 021/2007 de 21 de março de 2007. 

 

Art. 2º: - Fica estabelecido que a partir da publicação 

desta Lei, as Contribuições previdenciárias serão feitas ao Regime Geral da 

Previdência – INSS, dentro dos percentuais definidos pelo referido órgão 

previdenciário. 

 

Art. 3º: - Os servidores inativos ou pensionistas, que 

recebem benefícios do antigo Fundo extinto através da Lei Municipal nº 118/2004, 

de 29 de novembro de 2004, publicada no Órgão Oficial do Município em 30 de 



 

 

novembro de 2004, passarão a perceber seus vencimentos diretamente do 

Município. 

 

Parágrafo Único: - Fica assegurado o pagamento aos 

inativos e pensionistas com recursos do Tesouro Municipal. 

 

Art. 4º: - O pagamento dos benefícios de 

aposentadorias e pensões já assegurados aos funcionários municipais sob a 

responsabilidade do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, serão 

assumidas pelo Tesouro Municipal ou pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, a partir da publicação desta Lei. 

 

Art. 5º: - Fica o Executivo Municipal obrigado a 

consignar anualmente dotações orçamentárias no Orçamento Geral do Município, 

em rubricas específicas para cobertura dos pagamentos a título de pensões e 

aposentadorias dos servidores municipais. 

 

Art. 8º: - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, em 

24 de setembro de 2021. 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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