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Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Altera a redação do art. 195 da Lei Complementar nº 

002/2012 e dá outras providências. 

 

   VANTUIR DUTRA, Prefeito Municipal de Santo Expedito do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município, faz saber que enviou para apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto 

de Lei Complementar:  

   Art. 1º O artigo 195 da Lei Complementar nº 002/2012 de 26 de março de 2012, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 195 Os Servidores Municipais serão contribuintes 

compulsórios do Sistema Nacional de Previdência Social, Regime 

Geral de Previdência, pelo qual serão atendidas as prestações 

correspondentes”. 

   Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
revogadas as Leis Municipal nº 289/2000, 365/2002 e demais disposições em 

contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO DO SUL,  
01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

 
VANTUIR DUTRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul 

 

   EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
   Senhor Presidente, 

 
    Senhoras Vereadoras, 
 

   Senhores Vereadores. 
 

   Vimos através desta, trazer a apreciação dos nobres edis o 
projeto de lei complementar nº 01/2021 que versa sobre a alteração do artigo 195 
da Lei Complementar nº 002/2012. 

   O atual artigo 195 da Lei Complementar nº 002/2012 tem a 
seguinte redação: 

 
“O regime de previdência social dos servidores ocupantes 
de cargo em provimento efetivo é o estabelecido pelo 

Município em Lei específica”. 
 
   Entende o departamento técnico responsável pela análise da 

Legislação Municipal, que existe Lei específica tratando do assunto a qual seria a 
Lei Municipal nº 289/2000, de 06 de dezembro de 2000. 

   No entanto, apenas a título de adequação técnica legislativa, o 
correto seria alterar a legislação complementar para não deixar margens a 
interpretações contrárias no futuro. Assim, não estaria a lei específica em 

patamar diferente da lei geral, ou seja, uma lei ordinária regulando uma lei 
complementar. 
   Cumpre destacar e afirmar categoricamente que não ocorrerá 

nenhuma mudança fática em relação aos servidores municipais, que continuarão 
a pertencerem ao Regime Geral de Previdência conforme estabelecido até a 

promulgação desta lei pelos ditames da Lei Municipal nº 289/2000. 
   Sendo o que tínhamos para o momento e certos da habitual 
atenção de Vossas Senhorias e dos nobres edis que compõe essa Casa Legislativa, 

apresentamos as nossas saudações ao mesmo tempo em que solicitamos seja o 
presente Projeto de Lei Complementar apreciado e aprovado de forma unânime. 

 
   Atenciosamente. 
 

Santo Expedito do Sul, 01 de fevereiro de 2021. 
 

 

 
VANTUIR DUTRA 

Prefeito Municipal. 


