
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREf  -   SP
PALACI0 DA LIBERDAI)E

EMENDA

AID     Projeto    de    Lei Complementi;i..~do
Execufi.vo n° 003/2022,  de autoria do Prefeito

Municipal lzaias Jose de Santana, que "Disp6e

sobre    o    Plano    de    Beneficios    do    Regime

Pr6prio   de   Previdencia   Social   -   RPPS,   do

Municipio   de   Jacarei,   e   estabelece   outras

providencias."

EMENDA N° o2

-ii`

-i.i  f,

Desta forma, prop6e as seguintes modificag6es:

a)   Altera  o  inciso  I,  art.  5° do  Projeto de  Lei  Complementar,  que  passa  a

constar a seguinte redagao:

"Art.50

I - 57 (cinquenta e sete) anos de jdade;

b)   Altera  os  §§  6°  e  7°,  art.   10  do  Projeto  de  Lei  Complementar,  que

passa a constar a seguinte redagao:

"Art.10

§ 6° 0 valor dos proventos das aposentadorias a que se referem
os  artigos  3°,  4°  e  5°  conespondefa  a  60%  (sessenta  por  cento)  da  media

aritmetica  definida  na  forma  do  "caput",  com  acrfescimo  de  2  (dois)  pontos

peroentuais para cada ano de trabalho que exceder o tempo de 20 (vinte) anos
de contribuig5o, n5o estando lim.Itado a 100% (com par cento) da media.

§  7°   No   caso  de   aposentadoria   por  incapacidade   permanente,
vista no artigo 8°, o valor dos proventos correspondefa a:

I - 70% (setenta por cento) da media aritmetica definida na forma do:,,2,....
ucaput",   com   acrfescimo  de  2  (dois)   pontos  peroentuais  pare
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trabalho  que  exceder o  tempo  de  20  (vinte)  anos  de  contribuigao,

100% (Gem por cento) da media.

11 -100% (cem por c;ento) da media aritm6tica definida na forma do
"caput",  quande  a  incapacidade  for  decorrente  de  acidente  de  trabalho,  de

doenga profilssional ou de doenga do trabalho.

c)   Altera  o  inciso  V e  a  §  10 do  art.  12  do  Projeto  de  Lei  Complementar,

que passa a constar a seguinte redagao:

"Art.12

V  -  somat6rio  da  idade  e  do  tempo  de  contribuigao,  incluidas  as

fra?6es, equivalente a 87 (oitenta e sete) pontos, se mulher,  e 97 (noventa e sete)

pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1° e 2o.

§ 1° A partir de 1° de janeiro de 2024,  a pontuag5o a que se refere o
inciso  V  do  "caput" deste  artigo  sera  acrescida  de  1  (urn)  ponto  a  cada  ano,  ate

atingir a limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se

homem.„

d)    Altera  o  inciso  lv,  art.   13  do  Projeto  de  Lei  Complementar,  que

passa a constar a seguinte redagao:

"Art.1 3

IV  -   periodo   adicional   de   contribui?ao   correspondente   a   50%

(cinquenta  por  cento)  do  tempo  que,   na  data  de  entrada  em  vigor  desta  Lei
Complementar,  faltaria  para  atingir  o  tempo  minimo  de  contribuig5o  referido

inciso 11  deste artigo."

e)   Altera   o    inciso   V   e    o    §    1°   do   art.    14   do    Projeto   de

Complementar, que passa a constar a seguinte redagao:

"Art.14
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V  -  somat6rjo  da  idade  e  do  tempo  de  contribuig5o,

fra?6es,  equivalente  a  81  (oitenta  e  urn)  pontos,  se  mulher,  e  91  (noventa  e

pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1° e 20.

§ 1° A parfir de 1° de janeiro de 2024, a pontuag5o a que se refere c)
inciso  V  do  "caput"  deste  artigo  sera  acrescida  de  1  (urn)  ponto  a  cada  ano,  ate

atingir o limite de 92 (noventa e dais) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se

homem.

f)  Altera  o  inciso  lv,  art.   15  do  Projeto  de  Lei  Complementar,  que

passa a constar a seguinte redagao:

"Art.15

lv   -   periodo   adicional   de   contribuigao   correspondente   a   50%

(cinquenta  por  cento)  do  tempo  que,   na  data  de  entrada  em  vigor  desta  Lei
Complementar,  faltaria  para  atingir  o  tempo  minimo  de  contribui?5o  referido  no

inciso  11  deste artigo."

EH g)   Altera  o  inciso  IV,  art.   16  do  Projeto  de  Lei  Complementar,  que

passa a constar a seguinte redagao:

"Art.16

lv -  somat6rio  da  idade  e  do  tempo  de  contribui8ao,

fra?6es, equivalente a 84 (oitenta e quatro) pontos."

h)   Altera os  incisos  I  e  11,  art.17 do Projeto de  Lei  Complementar,  que

passa a constar a seguinte redaeao:

"Art.  17

I  - a totalidade da  remuneraeao do servidor no cargo efetivo  em

]ue se der a aposentadoria,  com  integralidade e paridade,  para o servidor que

enha ingressado no servigo ptlblico, em cargo de provimento efetivo, ate 31  de

]ezembro  de  2003,  que  nao  tenha  feito  a  opgao  pelo  regime  de  previdencia

complementar, de que trata o §  16 do artigo 40 da Constitui?ao Fede
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se aposente no minimo aos:

11  -  a  70%  (setenta  por  cento)  da  media  aritmetica  simples  das

remunera?6es   adotadas   como   base   para   as   contribuig6es   aos   regimes   de

previdencia   a   que   o   servidor   esteve   vjnculado,   atualizadas   monetariamente,
correspondentes  a  todo  o  periodo  contributivo.  desde  a  competencia  de julho  de

1994  ou  desde  o  inicio  da  contribuig5o,  se  posterior  aquela  competencia,  com

acfescimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de trabalho que exceder o

tempo de 20 (vinte) anos de contribuig5o, Iimitado a 100% (Gem por cento), para os

servidores pdblicos nao contemplados no inciso I deste artigo."

i)    Altera os  incisos  I  e  11,  art,18 do  Projeto de  Lei Complementar,  que

passa a constar a seguinte redagao:

"Art.18

I - a totalidade da remunerag5o do servidor no cargo efetivo em que

se der a  aposentadoria,  com  integralidade e  paridade,  para o servidor que tenha

ingressado   no   servigo   pdblico,   em   cargo   de   provimento   efetivo,   ate   31   de

dezembro  de  2003,  e  que  n5o  tenha  feito  a  opg5o  pelo  regime  de  previdencia

complementar, de que trata o § 16 do artigo 40 da Constituigi5o Federal; ou

11  -  a  100%  (cem  por cento)  da  media  aritm6tica  simples  das

:,eat
(oitenta    por   cento)    maiores   remunera?dos   adotadas   como   base   pare
contrjbuig6es  aos  regimes  de  prevjdencia  a  que  o  servidor  esteve  vincu

atualizadas monetariamente, correspondentes a tedo o periodo contributivo, d

a  competencia  de julho  de  1994  ou  desde  o  inicio  da  contrjbui?ao,  se  posterior

adqeuset'eaacrf::etenc'alpara°Sservldorespubllcosnaocontemp|adosnoinc,soi¢,I)

j)    Altera os  incisos I  e  Ill, art.  21  do Projeto de Lei Complementar, que

passa a constar as seguintes reda?6es:

"Art.  21.
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I  -  o c6njuge,  a  companheira,  o  companheiro  e o filho,  de

condi?5o,  menor  de  21   (vinte  e  urn)  anos  ou  invaljdo  ou  que  tenha  a

intelectual ou mental ou deficiencia grave;

111 -o irmao, de qualquer condjg5o,  menor de 21  (vinte e urn) anos ou

invalido ou que tenha defilciencia jntelectual ou mental ou defilciencia grave."

k)   Altera    o    inciso    IV   e    alinea    "a",    VII,    art.    26   do    Projeto   de    Lei

Complementar, que passa a constar as seguintes redag6es:

"Art .  26

IV - para o fillho,  pessoa a ele equiparada ou irmao, ao completar 21

(vinte e urn)  anos, salvo se for invalido ou tiver deficiencia intelectual ou mental ou

defilcienci a grave;

a) em 12 (doze) meses, se o 6bito ocorrer sem que o servidor tenha

verfido  18  (dezoito)  contribui?6es  mensais ou  se  o casamento ou  a  uni5o estavel

tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do 6bito do servidor:,"

JUSTIFICATIVA

--TT.
Tern  a  presente  a  finalidade  de  propor  modificaeao  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".

ln

Considerando,  as  audiencias  ptlblicas  e  as  reuni6es  realizadas  com  a

istracao   Publica   para   esclarecimento   do   tema,   prop6e   as   modificag6es   ao

presente Projeto de Lei Complementar, para alterar entre outras quest6es:

•,..  ::      .         -
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Modlfica95escontemplandoumaldademinimamenor'``\:RETfe
inicialmente  proposta  para  os  servidores  que  trabalham  expostos  a  agentes  nocivos  a

satlde,   assim   como   uma   pontuagao   tambem   menor,   para   a   regra   de   transigao

correspondente,  tambem foram  previstas  a  fim de conferir uma  proteeao  mais efetiva  a

este grupo de servidores.

Com   relagao   as   regras   de   transigao,   estabelecidas   inicialmente   pelo

Projeto,   foram   contempladas   modificae6es   a   fim   de   amenizar   o   tempo   adicional

(pedagio)   exigido   tanto   para   os   servidores   em   geral   como   para   os   servidores

professores.

Ainda  com  respeito  as  regras  de  transieao,  foi  contemplada  modificaeao

na  forma  de  calculo  das  aposentadorias  devidas  aos  servidores  em  geral  e  servidores

professores  que  se  aposentarem   pela   regra   de  transigao  dos   pontos,   partindo  os

calculos  de  percentual  mais  elevado  e  pela  regra  de  transieao  do  tempo  adicional

(pedagio),   prevendo   o   c6mputo   das   oitenta   por   cento   maiores   remunerag6es   de

contribuicao,  para o calculo da media.

Quanta  a  regra  de  transicao  dos  pontos,  foram  definidas  redug6es  nas

pontuae6es exigidas para os primeiros anos, elevando-se as pontuag6es apenas a partir

de  1° de janeiro de 2024,  ate que as  regras se  estabilizem  nos  patamares previstos  na

reforma do RPPS dos servidores federais.

Alem disso,  foram contempladas modificag6es nas  regras do beneficio de

pensao  por morte,  estendendo-se  a  cobertura  previdenciaria dos filhos,  pessoas a

equiparadas  e  irmaos,  ate os 21  (vinte  e  urn)  anos  de  idade,  garantindo-se a  isonomia

desta regra com a prevista no RPPS da Uniao e no Regime Geral de Previdencia Social,

alem de elevar o prazo minimo de duragao do beneficio, para c6njuges e companheiros,

para 12 (doze) meses.
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Vereador -UNIAO BRASIL

LUIS  FLAVIO             ABNER DE MADUREIRA
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Vereador - REPUBLICANOS

PRACADOSTRES PoDERES,  74  -CEP:  12.327-901    -CAIXA PoSTAL228   -TEL.:  (012)3955-2200   -FAX:  (012)395


