
MENSAGEM/GABGOV/MSN{9 23 / 2022 Campo Grande, 9 de maio de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do artigo 67 da Constituigdo Estadual, submeto d
apreciagdo dessa Casa de Leis, por interm6dio de Vossa Exceldncia, o projeto de lei que
Altera a redaEdo e acrescenta dispositivos d Lei ne 3.150, de 22 de dezembro de 2005, e
altera a redaqdo de dispositivo da Lei ne 1.102, de 10 de outubro de 1990, nos termos que
especifica.

O presente projeto de lei, em destaque, tem por finalidade, em razdo das
alterag6es promovidas pela Lei Complementar Estadual ne 274, de 21 de maio de 2020, dar
nova redagdo aos $$ 3o,4o,5o e 7o do art. 28 da Lei ns 3.150, de22 de dezembro de 2005, no
que tange ds contribuigdes dos segurados afastados ou licenciados temporariamente do
exercfcio do cargo efetivo, sem a respectiva remuneragSo ou subsidio, tornando a contribuigdo
previdencidria para o Regime Pr6prio de Previddncia do Estado (RPPSiMS) opcional, durante
o periodo da aludida licenga ou afastamento, de modo que a aus6ncia das contribuig6es nas
referidas hip6teses acarretari a suspens5o da condigEo de segurado, n6o configurando perda de
vinculo do servidor com o RPPS/MS.

Registra-se que o $ 6" do art.28 ser6 revogado, porquanto a nova redagdo do
$ 5" do art.28, ora proposta, abarcara o que estS disciplinado atualmente no $ 6o.

O acrdscimo do $ 10 ao art.28 visa a disciplinar as proibig6es ao segurado
afastado ou licenciado temporariamente do exercfcio do cargo efetivo, sem remuneragdo ou
subsidio, de: (i) averbar o tempo de contribuigSo de outro regime de previddncia no Regime
Pr6prio de Previd6ncia do Estado para compensar os periodos do afastamento ou
licenciamento, e (ii) ser concedido beneficio previdenci6rio ou estatutiirio, enquanto estiver na
condigdo de suspenso, nos termos do $ 4" do art. 28 da referida Lei, haja vista o cardter
contributivo para usufrui-lo.

J6 o acrdscimo do arl,29-A tem por escopo esclarecer aos servidores, optantes
do Regime de Previd0ncia Complementar do Estado (MS-PREVICOM), e em licenga para o
trato de interesse particular, sobre a necessidade de observar as regras constantes no
Regulamento do plano de PREVCOM/MS para a respectiva contribuigio complementar.

Registra a necessidade de revogar o inciso VI do art. i09 e o $ 2" do art. 110 da
Lei ne 3.150, de 2005, uma vez que, nos termos do $ 3" do art. 8o, na redaglo dada pela Lei
Complementar ne 274, de 21 de maio de 2A20, os militares do Poder Executivo ndo se incluem
mais na condigSo de segurado do RPPS/MS. Assim sendo, n6o subsiste razdo para prever um
representante dos militares estaduais para integrar o Conselho Estadual de Previd6ncia do
MSPREV.

A Sua Excel0ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE. MS
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Entretanto, d necess6ria a inclusSo de um representante do Tribunal de Contas
do Estado no rol constante no art. 109, visto que, equivocadamente, n6o constou a indicagdo de
membro representante da referida Corte de Contas, mesmo constando no $ 1o do art. 109 da
Lei ne 3.105, de 2005, que "o.i membros representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e

Judicidrio, do Ministdrio Pilblico, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pilblica serdo
indicados pelos respectivos titulares" .

Por fim, pretende-se dar nova redagSo ao $ 6o do art. 154 da Lei ne 1.102, de 10
de outubro de 1990, para que fique em conson6ncia com a redagSo aqui proposta do $ 5o do art.
28 da Lei ne 3.150, de 2005, para esclarecer que as contribuig6es previdenci6rias realizadas
durante a licenga para o trato de interesse particular contardo, somente, como tempo de
contribuigdo para a concessdo de aposentadoria ou para a concessdo de pensdo aos seus
dependentes e, ainda, dar nova redagio ao art. 190, e, ato continuo, revogar os arts. 191,195 a
217, todos da Lei ns 1.102, de 1990, uma vez que tais dispositivos est6o desatualizados e em
conflito com as disposigdes constantes da Lei Complementarne2T4,de 21 de maio de 2020.

Cumpre esclarecer, ainda, que a ideia de revogar alguns dispositivos afetos d
previd6ncia, constantes da Lei ns 1.102, de 1990, n5o causar6 prejufzo ao servidor, pois grande
parcela dos temas disciplinados nos artigos, objetos de revogagdo, estSo disciplinados e
atualizados na Lei ne 3.i50, de 2005.

S5o essas, Senhor Presidente, as razdes que me levam a submeter d apreciagdo
de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel
aquiesc6ncia desse respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovagdo.

Atenciosamente,

\':-
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Altera a redaEdo e acrescenla dispositivos d
Lei ne 3.150, de 22 de dezentbro de 2005, e
altera a redagdo de dispositivo da Lei np
1.102, de l0 de outubro de 1990. nos ternto,t
que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Aft. 1o A Lei ns 3.150, de 22 de dezembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterag6es e acr6scimos:

"Art. 28.

$ 3o O segurado afastado ou licenciado temporarian,tente do exerc{cio do cargo
efetivo sem remuneragdo ou subsfdio, que optar pelo retcolhin,tento mensal das contribuiqdes
para o Regime Pr1prio de PrevidAncia do Estado (RPPS/MS), deverd.fazA-lo por meio de
guia de recolhimento individual, emitida pela AGEPREV, compreindendo os valores
correspondentes d sua cota individual e d cola patronal, nos percentuais estabelecidos nesta
Lei, incidentes sobre o valor da sua remuneragdo de contribuigdo no cargo efetivo.

S 4" A ausAncia das contribuiEdes de que trata o $ 3'deste artigo acarretard a
suspensdo da condiqdo de segurado, ndo configurando perda de v{nculo di servidor com o
RPP,S.

$ 5' As contribuiqdes do segurado afastado ou licenciado tentporariamente do
ex_erc[cio do cargo efetivo sen't remuneragdo ou subsidio, de que trata o j 3, dnrtu artigo,
ndo serdo computadas para cumprimento dos requisitos de tempo de efitivo exercicio no
servigo pilblico, no cargo e na carueira, contando, somente, como teipo de contribuigdo
para a concessdo de aposentadoria ou para a concessdo de pensdo o t"ui dependentes.

$ 7" l'{os casos especificos de afastamento tempordrio do seyvidor do exercfcio de
cargo efetivo sem remuneragdo ou subsfdio para o desempenho de ntandatos eletivos
federal, estadual, distritol ou municipal e cle ced\ncia sent 6nis para a origent, aplicam-se,
em caso de ndo cumprimento ttoluntdrio da obrigaqdo, as regras in ,o*pnnsagdo
automdtica de que trata o art. 27-A desta Lei.

$ 10. Sdo vedadas:

I ' a averbaqdo de tempo de contribuigdo de outro Reginte de PrevidAncict para
compensar os per{odos de afastamento ou de licenciantento sem contribuigdo,.

II - a concessdo de benef{cio previdencidrio ou estatutdrio ao servidor afastado ou
licenciado senl ren'tuneraqdo corn a condiqdo de segurado suspensa, nos ternlos do $ 4"
deste artigo, conl exceqdo da concessdo de pensdo po, nrori, e de aposentadoria por
incapacidade permanente ao nabalho, descontando-se os per[odos sem contribuiqdo pala o
fim de cdlculo dos benef{cios." (NR)
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"Art. 29-A. Os servidores afastados ou licenciados temporariamente do exercfcio
do cargo efetivo sem rentuneraqdo ou subs[dio, optantes do Regime de previd€ncia
Complementar do Estado (MS-PREVICOA,I), deverdo observar as regras constantes no
regulantento que disciplina o plano de beneJicios de natureza previdencidria
complementar " NR)

"Art.109.

IX - um do Tribunal de Contas." NR)

Art- 2o A Lei ns 1.102, de 10 de outubro de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterag6es:

"Art. I54.

S 6'A contribuiEdo efetuada pelo servidor na situaqdo de que trata o caput deste
artigo ndo serd computada para cumprimento dos requisitos de tempo de efetivo exerc[cio
no servigo pilblico, no cargo e na carreira, contando, somente como tempo de contribuigdo
para a concessdo de aposentadoria ou para a concessdo de pensdo aos set.5 dependentes,'
(NR)

"Art. 190. O Estado manterd Reginte Prdprio de PrevidAncia Social (RppS/MS)
visando a proporcionar aos seus segurados, mediante contribuigdo, cobertura aos riscos a
que estdo'sujeitos e compreenderd um conjunto de bene.ficios que garantam meios de
subsist€ncia nos eventos de incapacidade permanente para o trabathi, idade avanqada e
molte, nos termos da legislagdo especffica. " NR)

Art. 3o Revogam-se:

I - da Lei ns 3,150, de 22 dedezembro de 2005:

a) o g 6" do art. 28;

b) o inciso VI do art. i09;

c) o g 2o do art. 1 l0;

II - os arts. 191, 795, 196, 197, l9B, l99,20O, ZOl, ZO2,2O3, ZO4,2OS, 206, ZO7,
208,209,210,211,212,213,214,215,216 e2l7 dalei ne l.1o2,de 10 de outubro de 1990.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

---_---::rr t

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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