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Oficio n° 524/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefejto

Ao Senhor

ABNER DE MADUREIRA

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presidente,

Jacarei, 2 de dezembro de 2019.

pROTocoLONo44flTtpo..i

DAlrfuLjjthsstap
CAMARA MUNICIFAL DE JACARE(

Encaminho    anexo,    Projeto    de    Lei    n°    31/2019,    para    apreciagao    dos

Senhores Vereadores.

Projeto de Lei  n° 31/2019 -Altera o § 2° do artigo 7° e o Anexo I,  da  Lei  n°

5.307,   de   03   de   dezembro  de   2008,   que   lnstitui   o   Plano   de   Custeio   do   Regime  de

Previdencia Social dos Servidores  Pdblicos do Municipio de Jacarei

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

SE  DE SAN

Prefeito do  Municiplo de Jacarei

Prape dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax   (12)  3961-1092  -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI  N° 31,  DE 02 DE DEZEMBR0 DE 2019.

Altera o § 2° do artigo 7° e o Anexo I,  da  Lei n° 5.307 de 03

de  dezembro  de  2008,  qije  lnstitui  o  Plano  de  Custeio  do

Regime  de  Previdencia  Social  dos  Servidores  Pablicos  do

Municipio de Jacarei.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREl,  usando das atribuie6es que lhe sao

conferidas  por  Lei,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a

seguinte Lei:

Art.1°.  0  pafagrafo 20 do artigo 7° da  Lei  n° 5.307,  de 3 de dezembro de  2008,

passa a vigorar com a seguinte redaeao:

RM

§   2°.   0   financiamento   do   defilcit   tecnico   atuarial   sera   praticado   em

percentuais     crescentes,     possibilitando     urn     processo     gradual     de
equacionamento do Plano Previdenciario, escalonado nos termos do Anexo

I  desta  Lei,  que  parte do custo suplementar inicial  de  3,00%,  crescente  a

uma taxa anual de 2,06 pontos percentuais ap6s o primeiro ano, mantendo-

se  inalterada  no  terceiro  ano,  retomando  o  crescimento  de  2,06  pontos

percentuais  ate  o  sexto  ano,  passando  a  aliquota  suplementar  a  ser de
9.00% no s6timo ano, com crescimento de 0,97 pontos peroentuais no oitavo

ano  e   crescimento  constante  de   1,31   pontos  percentuais  do  nono  ao

vig6simo  setimo  ano  e  de  5,57  pontos  no  vig6simo  oitavo  ano,  quando

atingira  a  aliquota  de  40,43%,  permanecendo  constante  ate  o  trigesimo

quarto ano, e elevando-se em 0,01 ponto percentual no trig6simo quinto ano

do plano.

-t;tf--...-;.:?1---_----`

Praca dos Tres  Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacaref -SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Art.  2°.  Fica alterado o Anexo  I  da  Lei n° 5.307,  de 3 de dezembro de 2008,  que

passa a vigorar de acordo com o Anexo I desta Lei.

Art.   3°.   Esta   Lei   entra   em   vigor  na   data  de  sua   publicagao,   revogadas  as

disposig6es em contrario.

Jacarei,  02 de dezembro de 2019.

IZAiAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres  Poderes,  73 -2Q andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

ANEXO I

10  ano 2009 3,00%

20 ano 2010 5,06%

30 ano 2011 5,06%

40 ano 2012 7,12%

50 ano 2013 9,18%

60  ano 2014 1 1 ,24%

70 ano 2015 9,00%

80 ano 2016 9,97%

90 ano 2017 11,28%

100 ano 2018 12,59%

1 1 a ano 2019 13,90%

1 2° ano 2020 15,21%

|3° ano 2021 16,52%

140 ano 2022 17.83%

150 ano 2023 19,14%

160  ano 2024 20,45%

1 7° ano 2025 21,76%

1 8° ano 2026 23,07%

1 9° ano 2027 24,38O/o

200 ano 2028 25,69%

21 a ano 2029 27,00%

220 ano 2030 28,31%

23° ano 2031 29,62%

24° ano 2032 30,93%

25° ano 2033 32,24%

26° ar`o 2034 33,55%

270 ano 2035 34,86%

280 ano 2036 40,43%

29° ano 2037 40,43%

300 ano 2038 40,43%

3|o ano 2039 40,43%

320 ano 2040 40,43%

33° ano 2041 40,43%

34° ano 2042 40,43%

350 ano 2043 40,440/a

Pra¢a dos Tr€s Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone;  (12)  3955-9111 -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM

Tenho a  honra de submeter a analise dessa Egfegia  Casa  Legislativa,  o  incluso

Projeto de  Lei,  que visa  a  alterar dispositivos da  Lei  n° 5.307,  de  3 de dezembro de 2008,  que
"institui   o   Plano  de  Custeio  do   Regime  de   Previdencia   Social   dos  Servidores   Pdblicos  do

Municipio de Jacarei".

As alterag6es propostas se mostram adequadas para viabilizar o equacionamento

do  Plano  Previdenciario  do  Municipio,  consubstanciado  no  percentual  de  contribuigao  mensal

destinado   a  amortizaeao  do  deficit  tecnico   previdenciario  apurado,   de   responsabilidade  da

Administra¢ao  Municipal  Direta,  Legislativo  Municipal  e  das  Autarquias  e  Funda¢6es  Ptlblicas

Municipais.

Destaca-se  que  anualmente  6   realizada  a  avaljagao  especifica  do  plano  de

previdencia   dos   servidores   efetivos   municipais,   denominada  de  Avaliagao  Atuarial,   com   a

finalidade  de  garantir  o  equilibrio  financeiro  e  atuarial  do  regime  pr6prio  de  previdencja  dos

servidores do  Municipio de Jacaref.

Na Avaliaeao Atuarial sao estabelecidos os niveis de contribuigao dos segurados

e  das  entidades  pdblicas  municipais,  de tal  modo  que o total  das  contribuie6es  seja suficiente

para custear as aposentadorias e pens6es ja concedidas e a serem concedidas.

0 referido estudo revela informag6es sobre o Gusto Normal e Gusto Suplementar

do  plano  de  previdencia  instituido.   0  Custo  Normal  corresponde  ao  somat6rio  dos  valores

necessarios  para  manter o  plano  equilibrado  durante  o  exercicio seguinte  a data  da  avaliagao

atuarial.  Ja  o  Custo  Suplementar  refere-se  a  contnbuigao  destinada  ao  equacionamento  de

deficits gerados no decorrer do tempo.

-i.I.i.=i-.-.
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Conforme   apurado   na   tlltima   Avaliagao   Atuarial,    as   aliquotas   normais   de

contribui¢ao,  praticadas  pelo  Municipio,  mostram-se  suficientes  a  cobertura  do  Custo  Normal,

pofem  o atual  plano  de equacionamento  do deficit  atuarial  nao  se  mostra  suficiente a  cobrir o

Custo Suplementar do regime.

Diante  de tal  situagao,  a Avaliagao Atuarial  apurou  que  o  plano  de  amortiza?ao

vigente,  descrito no § 20 do artigo 7° da  Lei  n° 5.307/08,  deve ser ajustado,  sendo necessaria a

modificagao  da  taxa  final  de  crescimento  anual  das  aliquotas  escalonadas,  estabelecendo  no

ano de 2036 uma taxa de crescimento da alfquota em 5,57 pontos percentuais,  em substituieao

a atualmente prevista,  permanecendo a aliquota constante a partir de entao ate o pentlltimo ano

do plano,  com elevagao de mais 0,01  ponto percentual no altimo ano.

Com   a   implementagao   do   financiamento   do   Gusto   suplementar   nos   moldes

propostos,  restarao  observadas  as  disposie6es  estabelecidas  pela  Portaria  n°  403/2008  da

Secretaria  de   Previdencia  do   Ministerio  da   Economia,   evitando-se  eventuais   penalizae6es

decorrentes da inobservancia da regulamentagao estabelecida.

Par  fim,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei   possui  s6lido  escopo   legal,

conforme disp6em  o art.  30,  inciso  I,  da Constituigao Federal e os arts. 60 e 61,  inciso  I,  da

Lei  n° 2.761  de 31  de margo de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcan?ar plenamente

os seus objetivos, encaminhamos o Projeto de Lei para apreciagao e aprovagao dessa Casa

Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2019.

JOSE DE- SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra¢a dos Tr€s  Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarer -SP
Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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LEI  N° 5307/2008,  DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008

lNSTITUI     0     PLANO     DE     CUSTEI0     D0     REGIME     DE

PREVIDENCIA   SOCIAL   DOS   SERVIDORES   PUBLICOS   DO

MUNlcipio DE jACAREi, DE QUE TRATA A LEI NO 4Q8a DE

5 DE JUNHO DE 1998, QUE CONSOLIDA A LEI N° 34]B DE

07.10.93, QUE "DISPOE SOBRE A CRIA¢AO D0 lNSTITUT0

DE    PREVIDENCIA    DO    MUNIcipIO    DE   JACAREf    E    DA

OUTRAS PROVIDENCIAS" E SUAS ALTERA¢6ES.

0  PREFEITO  DO  MUNIcrpIO  DE  JACAREl,  usando  das  atribui¢6es  que  lhe  sao  conferidas  par  Lei,  faz  saber

que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TT-I 0  Regime  Pr6prio  de  Previdencia  Social  dos  Servidores  Pdblicos  do  Municfpio  de  Jacarei,  de

carater  contributivo  e   de  filiacao   obrigat6ria,   destina-se   a   assegurar   a   cobertura   dos   benefi`cios  de

aposentadoria,  pensao  e  auxilio-doenca,  para  os  servidores  pdblicos  titulares  de  cargo  efetivo  e  seus

dependentes, na forma da lei.

ri,`¥ 0  Regime Pr6prio de  Previdencia Social tefa o plano de custeio revisto anualmente,  com  base em

normas  gerais de  contabilidade  e  atuaria,  de  modo  a  garantir o  seu  equilfbrio  financeiro  e  atuarial,  com

fundamento no artigo 40 da Constituic5o Federal.

ulH 0 Plano de Custeio do Regime  Pr6prio de Previdencia Social dos Servidores Pdblicos do Municfpio

de Jacarei sera financiado  mediante  recursos  provenientes do  Municipio,  atrav€s  dos 6rgaos dos  Poderes

Legislatlvo e  Executivo,  incluidas suas autarquias e funda¢6es,  e das contribuic6es sociais obrigat6rias dos

segurados atlvos,  inativos e dos pensionistas, al6m de outras receitas que lhe forem atribui'das.

Pardgrafo  Onico - As  contribuic6es do  Municl'pio,  atrav6s  dos  6rgaos  dos  Poderes  Legislativo e  Executivo,

incluidas suas autarquias e fundac6es,  bern como a  do  pessoal  ativo,  inativo e dos pensionistas, somente

poderao ser  utilizadas  para  pagamento  cle  benefi'cios  previdenciarios  de  que tratam  esta  Lei,  ressalvadas
as despesas administrativas previstas no artigo  12 desta  Lei.

vfrlH 0  Poder  Executivo  encaminhafa  a  Camara   Municipal  proposta   pare   a   revisao  da  allquota  de

contribui€5o  com  a  objetivo  de  adequ5-la  a  percentual  que  assegure a  equilfbrio  atuarial  e financeiro  do

Regime  Pr6prio de  Previdencia  Social, quando o estudo atuarial anual  indicar a necessidade de  revis5o da

alfquota.

Tfi[E A  alfquota  de  contribuic5o  dos  servidores  pdblicos  municipais  em  atividade  para  o  custeio  do

Regime  Pr6prio  de  Previdencia  Social  corresponderd  a  12,95%  (doze  vfrgula  noventa  e  cinco  por  cento)

incidentes  sobre  a  remunera¢5o  de  contribuicao  a  ser  descontada  e  recolhida  pelo  6rg5c)  ou  enticlade  a

que se vincule o servidor.

Pardgrafo  t`nico  -As  contribuic6es  dos  servidores  pulblicos  municipais  em  atividade  sao  devidas  mesmo

que se encontrem sob a regime de disponibilidade ou gozo de benefl'cios.

I`,...6,Ilncidird  contribui¢5o  sobre  os  proventos  de  aposentadorias  e  pens6es  concedidas  pelo  Regime



Pr6prio   de   Previdencia   Social,   com    percentual    igual    ao   estabelecido   para   os   servidores    pdblicos

municipais   em   atividade,   de   12,95%   (doze   vl'rgula   noventa   e   cinco   por   cento)   sabre   a   parcela   dos

ventos  de  aposentadorias  e  pens6es  que  supere  o  limite  m5ximo  estabelecido  pal.a  os  benefi'cios  do-,¥A,taS;
gime Geral  de  Previdencia  Social.
\
i

grafo  Unico  -A  contribuicao  prevista  no  caput  incidira  apenas  sabre  as  parcelas  de  proventos  de
sentadoria  e  de  pens5o  que  superem  o  dobro  do  limite  maximo  estabelecido  para  os  benefi'cios  do

egime  Geral  de  Previdencia  Social,  quando  o  beneficif rio,   na  forma   da   lei,  for  portador  de  doen€a

incapacitante.

rm- A  aliquota  de  contribui¢ao  do  Municfpio  e  de  suas  autarquias  e  fundac6es  correspondefa  a

17,22%  (dezessete  virgula  vinte  e  dais  por  cento)  da  totalidade  da   remuneracao  de  contribui¢ao  dos

servidores ptlblicos municipais em atividade.

§ 19 A alfciuota  prevista  no caput deste artigo  presta-se a  custear o custo  normal  do  plano previdenciario

(14,22%)  e  o  deficit tecnico  atuarial  (3%)  encontrado  na  Avalia¢ao Atuarial  de  2008,  que sera  financiado
nos termos do inciso X, Anexo I, da  Portaria MPS n9 4.992,  de 05 de fevereiro de 1999, em 420 meses.

§  2e  0  financiamento  do  deficit  t6cnico  atuarial  sera   em   percentuais  crescentes,  possibilitando  urn

processo gradual  de equilibrio do  Plano  Previdenciario,  escalonado  nos termos do Anexo  I  desta  Lei,  que

parte  do  custo  suplementar  inicial  de  3,00%,  crescente  a  uma  taxa  anual  de  2,06%  durante  16  anos,

quando atinge a taxa 36,01%, permanecendo constante a partir de entao.

"iil¥ Considera-se  remuneracao  de  contribui€2io  a  parcela  do  subsidio  ou  do  provento  recebido  pelo

segurado  ou   beneficifrio,   considerando   a   gratifica¢5o   natalina,   sobre   a   qual   incide  o   percentual   de

contribuiEao ordin5ria  para  o  plano de custeio,  asslm  entendido o vencimento do cargo efetivo, acrescido

das  vantagens  pecuni5rias  permanentes   estabelecidas   em   lei   e   dos  adicionais   de   carater  individual,

exceto:

I  -o salario-fami'lia;

11  -as  diarias;

111  -a  ajuda  de  custo;

lv -a  indenizacao de transporte;

V -a adjcjonal  de ferias;

Vl -o auxilio-alimentacao;

Vll  -a auxl'lio pre-escolar;

VllI  -a  hora-extra;

lx -o abono de permanencia;

X -as parcelas remunerat6rias pagas em decorrencia de local de trabalho;

XI -a parcela percebida em decorrencia do exercieio de cargo em comiss5o;

XIl -a carga suplementar ou de funcao de confianga; e

XIll -outras parcelas cujo cafater indenizat6rio esteja definido em  lei.

Pafagrafo  I)nico  -Podera  integrar a  remuneracao  de  contrjbuicao a  parcela  percebida  pelo servidor ativo

em decorrencia  de local de trabalho,  do exercicio de cargo em  comissao, carga suplementar ou func5o de

confianca,  mediante  op¢ao  por  ele  exercida,  para  efeito  de  calculo  do  benefl`cio  de  aposentadoria  cujo

provento seja calculado na forma do art. 40 da Constitui¢ao Federal e do art. 29 da  Emenda Constitucional



ng 41, de 19 de dezembro de 2003,  respeitada, em qualquer hip6tese, a  limita¢5o estabelecida  no § 29 do

art. 40 da Constituie5o Federal.

L]i'  = A  responsabilidade  pelo  recolhi.mento  e  repasse  das  contribui96es  dos  servidores  ativos

Municlpio,  de  suas  autarquias  e  funda¢6es  ao  lpMJ  sera  do  dirigente  maximo  do  6rgao  ou  entidad

que  o  segurado  estiver  vinculado  e  devera  ocorrer  ate  o  ultimo  d'ia  lltil  do  mss  subsequente  ao
competencia.

§ 19 0 Poder Executivo e o Poder Legislativo, suas autarquias e fundac5es encaminhar5o mensalmente ao

lpMJ   a   rela¢5o   nominal   dos   segurados,   com   os   respectivos   subsi.dios,   remunerac6es   e   valores   de

contribui¢ao.

§  29  Os  valores  deviclos  ao  lpMJ,  a  ti'tulo  de  contribuicao  previdenciaria,  deverao  ser  repassados  em

moeda   corrente,   de   forma   integral   para   cada   competencia,   independentemente   de   disponibilidade

financeira  do  lpMJ,  sendo  vedada  qualquer  dedu€2io  ou  compensac2io  com  passivos  previdenciarios  ou

reembolso   de   valores   destinados   a   cobertura   de   insuficiencias   financejras   relativas   a   competencias

anteriores.

§  39  Em  caso  de  mora  no  recolhimento  ou  no  repasse  das  contribui€6es  devidas  pelos  servidores  ativos

ou  pelo  Municl'pio,  suas  autarquias  e  funda¢6es,  ao  IPMJ,  incidirao juros,  multas  e  atualizac6es  sabre  o

valor  originalmente  devido,  calculado  sc)b  o  mesmo  regime  aplicavel  as  hip6teses  de  nao  pagamento  de

tributos  municipais.

Hfil uJ As  contribui96es  previdenciarias  dos  segurados,  do  Municfpio,  de  suas  autarquias  e  fundac6es,

bern  coma  os demais  recursos vinculados ao  Regime  Pr6prio de  Previdencia  Social  somente  poder2io ser

utilizados  para  o  pagamento  dos  benefi'cios  previstos  em  Lei,  ressalvadas  as  despesas  administrativas  de

qiie trata o arti.go 12 desta Lei.

§  19 As contribuic6es e os recursos  de que trata o caput ser5o depositados em  conta distinta da  conta  do
Tesouro  Municipal.

§  2Q  As  aplicac6es  fi.nanceiras  dos  recursos  de  que  trata  o  caput  atenderao  as  resoluc6es  do  Conselho
Monetario Nacional.

Hi!   ""i Fica   autorizado   o   parcelamento   de   eventuais   velores   devidos   pelo   Municfpio   oi.iundo   de

contribui¢6es  legalmente  institui'das  e  nao  repassadas  ao  lpMJ,  em  ate  60  (sessenta)  parcelas  mensais  e

sucessivas,  nos termos  do  inciso  I  do aitigo  32 da  Orienta¢ao  Normativa  n9 01,  de  23 de janeiro de 2007,

expedida pela Secretaria de Politicas de Previdencia  Social -Minist6rio da Previdencia Social.

E As  despesas administrativas do  lpMJ  corresponder5o  a  1,30%  (urn virgula  trinta  por  cento)  do
valor total da  remunera¢5o,  proventos e  pens6es  dos segurados e  beneficiarios vinculados do  RPPS,  com

base no exercicio anterior.

Paragrafo   Unico   -   Eventuais   remanescentes   do   valor   referido   no   caput   constitulrao   reservas,   cujos

recursos  somente  serao  utilizados  para  os  fins  a  que  se  destina  a  taxa  de  administracao,  sendo  que  a

montante  das  reservas  n2io  podefa  ultrapassar  a  totalidade  das  efetivas  despesas  administrativas  do

exercfcio anterior.

ui`  i,tlL

2007.

uH  i,Ill

Ficam  revogadas as disposi¢6es  em  contrario,  em  especial  a  lei  n9 5j|84,  de  04  de  setembro de

Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicasao,  produzindo  os  seus  efeitos  quanto  a  nova

alfquota  fixada  no  artigo  7Q  a  partir  do  primeiro  dia  do  mes  seguinte  aos  noventa  dias  posteriores  a  sua

publica€5o.

Prefeitura Municipal de Jacaref, 03 de dezembro de 2008.

MARCO AUREllo  DE SOUZA

Prefeito  Municipal


