
câmara Municipal de São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia - Sâo José dos Campos - SP 
CEP 12.209-535 - Tel.: (12) 3925.6566 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br

São José dos Campos, 30 de janeiro de 2020.

DESPACHO

À Diretoria Técnico-Legislativa,

Solicito a juntada do seguinte documento ao Processo n^ 14779/2019, Projeto de Lei 
Complementar n? 19/2019, que "Altera a Lei Complementar n. 56, de 24 de julho de 1992, 
que 'Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de suas Fundações e 
Autarquias', adequa as alíquotas da contribuição previdenciária às disposições da Emenda 
Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, e dá outras providências.":

• Ofício sem número remetido pela Comissão Mista de Servidores Ativos e Inativos do 
Serviço Público Municipal de São José dos Campos em 29 de janeiro de 2020.

Atenciosamente,

Vet^oreDimas
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento
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COMISSÃO MISTA DE SERVIDORES ATIVOS 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP.

E INATIVOS DO SERVIÇO PÚBLICO

E. Comissões Permanentes da Câmara de 
Vereadores do Município de São José dos 
Campos - São Paulo.
- Comissão de Justiça, Redação e Direitos 
Humanos;
- Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

Referência: PLC 19/2019 - Autoria do Poder Expriiti\/n

Excelentíssimos Senhores Vereadores, membros das respectivas 
comissões permanentes supracitadas.

O presente instrumento é redigido por servidores ativos e inativos da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que se reúnem e constituem-se em comissão, 
isentos de qualquer interesse político partidário ou sindical, tendo como único objetivo a 
manifestação em face do PLC 19/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que Já tramita 
nesta edilidade, e ao que tudo indica, está apto à votação pelos nobres vereadores na 
próxima sessão da Câmara Municipal, a se realizar no Plenário Mário Scholz no dia 
30/01/2019 a partir da 17h30.

O referido PLC apresenta em seu bojo diversas alterações legislativas, 
sobretudo, em relação aos beneficiários do IPSM, alterando diversos dispositivos da LC 
56/1996.

alterações:
De todo conteúdo do PLC em questão destacamos as seguintes

a) alteração do art. 166 da LC 56/1992 extinguindo a paridade de reajuste 
dos benefícios com os mesmos índices aplicados para os servidores ativos;

b) implementação/majoração de alíquotas de descontos previdenciários 
para todos servidores inativos, correspondente a 14% dos salários 
benefício do que ultrapassar o valor salário mínimo nacional;

Verifica-se que a justificativa apresentada pelo Poder Executivo é que o 
PLC visa dar cumprimento as medidas estabelecidas pela Emenda Constitucional 103, o que 
deveras, com todas as “venias", não corresponde com as alterações trazidas pela Emenda 
Constitucional 103.
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Não é demasiado destacar que a Assessoria Jurídica desta casa já se 
manifestou em atenção ao PLC em comento (PARECER N.° 8.814/AJ) e dentre os 
assuntos aqui destacados, asseverou:

"A modificação do art. 166 da Lei Complementar n° 56/1992 visa
extinauir a paridade prevista no parágrafo único da referida norma
estatutárja",

(■■■)

"O art. 7o aumenta a alíquota a ser utilizada para o cálculo da contribuição 
socialprevidenciária ordinária dos servidores, aposentados e pensionistas 
para 14% (quatorze por cento): e prevê que no caso de aposentados e 
pensionistas a alíquota incidirá sobre os valores dos benefícios que 
ultrapassem a quantia de um salário mínimo .

Ocorre que a regra prevista pelo art. 26, § 7o da Emenda Constitucional n° 
103/2019 aplica-se única e exclusivamente aos servidores da União, haja vista estar 
vigente o regramento da Emenda Constitucional n° 41, art. 7o abaixo transcrito:

"Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os
proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, 
Distrito Federa! e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em 
fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos 
de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos peto art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos 
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou redassificação do cargo ou função em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão 
da pensão, na forma da lei", (g.n)

Vejam nobres vereadores que o art. 166, § único da LC 56/1992 traz 
perfeita correspondência ao texto constitucional supra ao estabelecer que:

"Art. 166 - O provento da aposentadoria será calculado com observância 
do disposto no parágrafo 2o do artigo 40, e revisto na mesma data e 
proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade", (g.n)

"Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes de transformação ou redassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria", (g.n)
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Resta assim evidente que a alteração trazida pelo PLC com relação ao art. 
166 da LC 56/1992 se mostra desarrazoado, pois é incompatível com o texto constitucional.

Logo, ante a flagrante inconstitucionalidade ora apontada, o que se 
espera de Vossas Excelências, membros das respectivas Comissões, é a manifestação pela 
supressão do art. 3° do PLC no que diz respeito a alteração do art. 166 da LC 56/1992.
mantendo incólume a redação original.

Com relação a implementação/majoração de alíquotas de descontos 
previdenciários para todos servidores inativos, correspondente a 14% dos salários benefício 
que ultrapassar o salário mínimo nacional, o PLC apresenta interpretação equivocada ao 
estabelecer que este tem por objetivo adequar o texto da Lei Complementar n. 56, de 24 de 
julho de 1992, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de suas 
Fundações e Autarquias.", às recentes alterações oriundas da Emenda Constitucional n. 103, 
de 12 de novembro de 2019, que "Altera o sistema de previdência social e estabelece regras 
de transição e disposições transitórias."

Existe uma linha tênue entre o que foi devidamente estabelecido pela EC 
103 e Portaria n° 1.348 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho, quanto ao que foi exposto pelo PLC 19/2019, no que diz respeito a majoração de 
alíquota previdenciária para os inativos.

Nota-se que o que restou definido pela EC 103 foi estabelecer o aumento 
de alíquotas a serem aplicadas aos RPPS que comprovadamente se mostrarem 
deficitários, sendo que para estes casos, tal alíquota seria aplicada os segurados 
(aposentados e pensionistas) de tal regime nos termos do que prevê o art. 149, § Io - A da 
Constituição Federal. Vejamos a redação da novel norma constitucional:

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto 
no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”.

“§ 1°-A. Quando houver déficit atuarial a contribuição ordinária dos 
aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de 
aposentadoria e de pensões que supere o saiário-minimo '. (Incluido pela 
Emenda Constitucional nü 103. de 2019)

Desta feita, caberia ao Poder Executivo, mediante instrumento idôneo de 
estudo atuarial e impacto financeiro comprovar, de forma irrefutável, que o IPSM é deficitário 
a justificar a instituição de alíquota previdenciária na monta equivalente a 14% (quatorze por 
cento) para aposentados e pensionistas nos valores de seus benefícios que ultrapassarem o 
salário mínimo nacional.

Evidente que a instituição de tal alíquota não se justifica, pois à mingua 
de comprovação de estado de penúria do IPSM, a alteração legislativa é equivocada, e como 
tal, deve ser rechaçada por Vossas Excelências.
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Muito embora tenha o Poder Executivo se manifestado em relação ao 
pedido de informação de Vossas Excelências, tal arrazoado da lavra do Secretário de Gestão 
Administrativa e Finanças, Sr. José de Mello Corrêa não prospera. Veja que da resposta 
apresentada, em relação a suposto déficit do IPSM, este assim se manifestou:

" O déficit é configurado quando o regime de previdência municipal 
houver implantado a segregação em massa dos segurados ou tiver 
plano de equacionamento do déficit, consubstanciado em
amortização de valores peio ente federativo ", (g.n)

" No caso de São José dos Campos, desde 2011, com a edição da Lei n° 
8.567, têm-se a segregação de massa dos segurados e nos últimos anos 
o Município tem efetuado e garantido o aporte de importâncias, de
forma a manter o equilíbrio do Instituto Municipal. Nota-se que 
apenas nos últimos 3 (três) anos foram efetuados aportes no totai de 
aproximadamente 30 (trinta) milhões.

Primeiramente cabe esclarecer o que vem a ser "segregação em massa".

Nos termos da Portaria n° 403, de 10 de dezembro de 2008 do Ministério 
da Previdência Social, Segregação em massa consubstancia-se "na separação dos segurados 
vinculados ao RPPS em grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano 
Previdenciário".

Notadamente, a simples instituição de Segregação de Massa não justifica 
estabelecer que o RPPS é deficitário, o que somente poderia seu suprido por estudos atuariais 
a apontar suposto déficit, estudo este que não acompanha o PLC 19/2019.

Cabe ressaltar que no âmbito do IPSM, através da Lei 8.567/2011 foi 
instituído a Segregação em Massa como bem apontou o nobre Secretário de Gestão 
Administrativa e Finanças, instituindo-se dois grupos distintos no âmbito do Instituto de 
Previdência do Servidor Municipal. Neste sentido é a redação do art. 4o da referida Lei 
Municipal, vejamos:

"Art. 4o - Os segurados do Regime Próprio da Previdência Municipal e
seus dependentes ficam segregados em dois grupos, como se segue":

"I - Grupo 1, o que congrega aqueles que tenham nele ingressado até o
dia 3! de dezembro de 2011";

"II - Grupo 2, o que congrega aqueles que venham nele ingressar a partir
de Io de janeiro de 2012 ".

Vejam nobres vereadores que o grupo 1 congrega a maior parte dos 
inativos, pois abarca todos aqueles que acessaram o sistema até 31/12/2011, e como
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consequência lógica, é o grupo que está fadado ao colapso, no sentido de que o número de 
inativos passa a superar os ativos, pois a longo prazo, os aportes financeiros de ativos, inativos 
e do ente federativo não mais será suficiente a cobrir toda a demanda.

Lado outro, o grupo 2 que é composto por aqueles que acessaram o 
sistema após 01/01/2012 e se revelará em uma potência financeira, pois resta cristalino que 
para este grupo, por um logo período só haverá aportes e seu custeio será insignificante.

Trocando em miúdos, a contabilidade é a mesma, porém, com caixas 
diferentes, sendo certo que não há qualquer óbice para que no futuro, e aqui estamos a falar 
de 30 (trinta) anos à frente, os grupos mutuamente se compensem.

Todo este arrazoado se presta a um só motivo, a saber;

O IPSM nos dias atuais é deficitário ou superavitário?

Sem sombra de dúvidas é superavitário, atualmente congrega patrimônio 
superior a R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), sendo que nos últimos 06 (seis) meses 
superou em muito a meta dos 06% (seis por cento), atingindo o patamar de 20% (vinte por 
cento) em ganho financeiro.

Porém, uma dúvida ainda paira e merece esclarecimento. O nobre 
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças em resposta encaminhada a estas Comissões 
informou que "nos últimos 3 (três) anos foram efetuados aportes no total de 
aproximadamente 30 (trinta) milhões".

Tal afirmação carece de explicação, e com todo respeito sugerimos aos 
nobres vereadores que solicitem esclarecimentos a tal respeito a justificar tamanho rombo, 
pois não só Vossas Excelências tem o direito/dever bem como todo servidor ativo, inativo e 
porque não todos os munícipes também têm o direito de ter esclarecido ejustificado tal fato.

Sabe-se que a atual administração herdou uma dívida do anterior gestor 
para com o IPSM na monta de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), dívida esta 
que Já fora quitada, o que nos faz pensar que os aportes efetuados pelo Poder Executivo ao 
IPSM se perfaz em mera recomposição do patrimônio e não um rombo de fato.

Por fim, corroboramos do entendimento da Assessoria Jurídica desta Casa 
no que diz respeito a realização de audiências públicas, pois muito bem Justificada e 
fundamentada nos seguintes termos:

“Por fim, tendo em vista a alteração pontuai na Lei n° 9.632/2017 e os
demais impactos orçamentários (não mencionados na mensagem)
decorrentes das alterações ora promovidas, recomenda-se aos Senhores
Vereadores a análise da conveniência de realização de audiência
pública, ta! como prevista no art. 48. § Io. t da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000. que "Estabelece normas de finanças
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públicasvoltadasparaaresponsabilidadenaaestãofíscaledáoutras
providências", e no art. 16. III. da Lei Orgânica Municipal", (g.n)

Assim, com todo respeito e acatamento a decisão de Vossas Excelências, 
suplicamos que se manifestem contrários a propositura do Poder Executivo consubstanciado 
no PLC 19/2019, sobretudo nos temas aqui destacados, e em caso contrário, o que não 
acreditamos e só o fazemos por força do argumento, que determinem a realização de 
audiência públicas nos termos supracitados.

É o que se espera de Vossas Excelências.

São José dos Campos, 29 de janeiro de 2020.

COMISSÃO MISTA DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO SERVIÇO PÚBUCO 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -.^P

Subscritores:

- Antônia Ariene de Oliveira Robai
- Ana Rita de Anrantes Gonçalves Carvalho
- Cristina Mitsue Hayashi ^ V'*vv

- Eliane Terezinha Alves Lemes
- Ricardo de Oliveira

.....- Rosemar dos Santos Neves
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