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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo  Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

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

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 08 de junho de 2022.
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Encaminho  anexa,  Mensagem  Modificativa  ao  Projeto  de  Lei  Complementar

n°  03/2022,  que  "Disp6e  sobre  o  Plano  de  Beneficios  do  Regime  Pr6prio  de  Previdencia

Social -RPPS, do Municipjo de Jacarei, e estabelece outras providencias".

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

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,
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Prefeito do Municipio de Jacarei

PTapa dos Tres Poderes,  73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP
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lvIENSAGEM  IVIODIFICATIVA

Tern   a   presente   a   finalidade   de   propor   modificagao   ao   Projeto   de   Lei

Complementar  n° 03/2022  que  "Disp6e  sobre  o  Plano  de  Beneficios do  Regime  Pr6prio  de

Previdencia Social -RPPS,  do Municipio de Jacarei, e estabelece outras providencias".

Tendo em vista, a realizaeao de audiencias publicas para discussao do Projeto

de  Lei  Complementar,  as  reuni6es junta  aos  Sindicatos  dos Servidores  Pdblicos  Municipais,

alem das contribuie6es dos Vereadores,  a Administraeao Ptlblica atendendo as indicag6es e

sugest6es  prop6e  as  modificag6es  ao  presente  Projeto  de  Lei  Complementar,  para  alterar

entre outras quest6es:

Modificagao  quanto  as  regras  de  vigencia  do  presente  Projeto  de  Lei,  que

determina  que  a  alteragao  realizada  no  art.  6  da  Lei  Municipal  n°  5.307,  de  3  de  dezembro

de  2008,  entre  em  vigor  a  partir  10  de  janeiro  de  2023,  ao  inves  da  redagao  original  que

previa  a vigencia  no  primeiro dia  lltil  do  mss  subsequente  aos  90  (noventa)  dias da  data  de

publicagao da Lei Complementar.

Prop6e  tamb6m  que  o  servidor  que  preencher  todos  os  requisitos  para  se

aposentar previstos nas  Emendas Constitucionais 41  e 47 ate a data de 31  de dezembro de

2023,  nao  estara  sujeito  as  regras  de  transigao  do  Projeto  de  Lei,  podendo  se  aposentar

com as atuais regras ate a entrada em vigor da Lei.

Alem  disso,  a  contribuieao  sobre  os  proventos  de  aposentadoria  e  pens6es

concedidas   pelo   Regime   Pr6prio   de   Previdencia   Social   incidifa   sobre   as   parcelas   dos

beneficios  previdenciarios  que  supere  o  limite  de  3  (ties)  salarios  mfnimos,   ao  inves  da

redagao  original  que  previa  a  limite  de  1  (urn)  salario  minimo,  devendo  o  lpMJ  demonstrar

anualmente a necessjdade de manutengao deste limite de contribuieao.
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Desta forma, prop6e as seguintes modificae6es:

a) Altera  o  art.  33  do  Projeto de  Lei Complementar,  que  passa  a  constar a

seguinte redaeao:

"Art.  33.  A  Lei  Municipal  n°  5.307,  de  3  de  dezembro  de  2008]  passa  a

vigorar com as seguintes alterag6es:

`Art.   6°  lncldira  contribuigao  sobre  os  proventos  de  aposentadorias  e

pens6es concedidas pelo Regime  Pr6prio de  Previdencia  Social,  com  percentual igual

ao  estabelecido  para   os   servidores   pi]blicos   municipais  em   atividade,   de   14,00%

(quatorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pens6es que

supere o ljmjte de 3 (tres) salarios minimos.

Par5grafo  Unico.  Anualmente  o  lnstituto de Previdencia do  Municipio de

Jacarei deve demonstrar, atrav5s de estudo atuarial, a necessidade de manutengao do

previsto no caput deste ariigo.

A(rt . 70

I  -  a  aliquota  de  contribuig5o  patronal  normal  do  plano  previdencl6rio

sera  de  16,70%o  (dezesseis  virgula  setenta  por  cento),  sendo  elevada  em  3,52  (tres

virgula cinquenta e dois) pontos percentuais quando incidente sobre a remunera?ao de

contribuig5o dos servidores titulares do cargo efetivo de professor;"

b)  Altera  o  art.  34  do  Projeto  de  Lei,  que  passa  a  constar  com  a  seguinte
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uArt.  34.  Nos termos  do  inciso  11  do  art.  36 da  Emenda  Constitucional  n°

103,  de  12 de novembro de 2019,  observados os arts.  36 e  37  da presente Lei,  ficam

referendadas integralmente:

I  -a  alterag5o  promovida  pelo  art.1°  da  Emenda  Constitucional  n°  103,

de 2019,  no art.149 da Constitui?5o Federal; e

11  -as revogag6es previstas  na  alinea "a" do inciso  I  e nos incisos Ill  e  IV

do art. 35 da Emenda Constitucional n° 103, de 2019."

c)  Altera  o  art.  36  do  Projeto  de  Lei,  que  passa  a  constar  com  a  seguinte

redagao:

"Art.  36.  0 servidor que  preencher todos os requisitos para  aposentag5o

previstos  nas  Emendas  Constitucionais  41  e  47  ate  31  de  dezembro  de  2023,  nao

estara sujeito as regras de transi?5o descritas nos arts.12 a 20,  aplicando para ele as

regras para aposentadoria previstas ate a entrada em vigor da presente Lei."

d)          lnclui  o  art.  37   ao   Projeto  de   Lei  Complementar  que   passa  a  ter  a

seguinte redagao:

"Art.   37.   Esta   Lei   Complementar   entra   em   vigor   na   data   de   sua

publica?5o,  revogando-se as disposi?6es em contrario,  especialmente os Capitulos VII

e VIII do Titulo Ill da Lei  Complementar Municipal n°  13] de 7 de outubro de 1993.

Paragrafo  Unico.  A  altera?ao  realizada  no  art.  6  e  7  da  Lei  Municipal  n°

5.307,  de  3  de  dezembro  de  2008,  prevista  pelo  art.  33  desta  Lei,  entra  em  vigor  a

partir 1° de janeiro de 2023.
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Reitero o meu voto de estima e consideragao por essa Casa.

Gabinete do Prefeito, 08 de junho de 2022.
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