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Ill - licen~a a gestante e adotante; 

IV- licen~a par acidente de servi~o; 

V- licen~a par doen~a profissional; e 

VI - auxflio-reclusao. 

§ 1Q Os beneffcios previstos nos incisos I a V deste artigo sao devidos aos servidores e 

o beneficia previsto no inciso VI e devido ao dependente. 

§ 2Q Fica autorizado o Municipio celebrar convenio com o lnstituto de Previdencia do 

Servidor Municipal- IPSM para que este realize as perfcias medicas decorrentes dos afastamentos de 

licen~a de tratamento de saude, licen~a par acidente de servi~o e licen~a par doen~a profissional de 

servidores municipais da ativa. 

§ 3Q Os custos do convenio previsto no paragrafo anterior deverao ser suportados 

pelo ente empregador ao qual o servidor esta vinculado." 

Art. 3Q Ficam alterados os arts. 166, 185 e 199 da Lei Complementar n. 56, de 1992, 

que passam a vigorar com a seguinte reda~ao : 

"Art. 166. E assegurado o reajustamento dos proventos de aposentadoria e pensao 

por morte para preservar-lhes, em carater permanente, o valor real, nos mesmos termos do art. 9Q 

da Lei n. 4.590, de 28 de junho de 1994. 

Paragrafo unico. Fica assegurado aos aposentados ou pensionistas a concessao de 

cesta de natal e da gratificat;ao natalina (decimo terceiro salario), nos termos da legislat;ao vigente. 

Art. 185. Par morte do servidor, seus beneficiarios terao direito a uma pensao mensal 

que sera equivalente a uma cota familiar de 70% (setenta por cento) do valor da aposentadoria 

recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por 

incapacidade permanente na data do 6bito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por 

dependente, ate o maximo de 100% (cern por cento) . 

§ 1Q A pensao par morte nao sera inferior ao salario mfnimo vigente. 

§ 2Q As cotas por dependente cessarao com a perda dessa qualidade e nao serao 

reverslveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cern por cento) da pensao por 

morte quando o numero de dependentes remanescente for igual ou superior a 3 (tres). 

§ 3Q Na hip6tese de existir beneficiario invalido ou com deficiencia intelectual, mental 

ou grave, o valor da pensao por morte de que trata o caput sera equivalente a: 
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I - 100% (cern por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou 

daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do 6bito, ate o 

limite maximo de beneffcios do Regime Geral de Previdencia Social; e 

II - uma cota familiar de 70% (setenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 

percentuais por dependente, ate o maximo de 100% (cern por cento), para o valor que supere o 

limite maximo de beneffcios do Regime Geral de Previdencia Social. 

§ 4Q Quando nao houver mais beneficiario invalido ou com deficiencia intelectual, 

mental ou grave, o valor da pensao sera recalculado na forma do disposto no "caput" e no § 2Q deste 

artigo. 

§ SQ Para o beneficiario invalido ou com deficiencia intelectual, mental ou grave, sua 

condi~ao pode ser reconhecida previamente ao 6bito do segurado, por meio de avalia~ao 

biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisao peri6dica 

na forma da legisla~ao. 

§ 6Q Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensao por morte, 

exclusivamente o enteado eo menor tutelado, desde que comprovada a dependencia economica." 

"Art. 199. Aos dependentes do servidor de baixa renda recolhido a prisao sera 

concedido auxflio-reclusao. 

§ lQ 0 pagamento do auxflio-reclusao obedecera aos mesmos criterios estabelecidos 

no art. 185 desta Lei Complementar, enquanto o servidor permanecer na situa~ao de que trata o 

"caput" deste artigo. 

§ 2Q Consideram-se dependentes, para fins do disposto no "caput" deste artigo, as 

pessoas discriminadas no art. 187 desta Lei Complementar. 

§ 3Q 0 direito a percep~ao do beneffcio cessara: 

I - no caso de extin~ao da pena; 

II - se ao servidor, ao final do processo criminal, for imposta a perda do cargo; 

Ill - se da decisao administrativa irrecorrfvel, em processo disciplinar, resultar 

imposi~ao da pena demiss6ria; e 

IV - por morte do servidor ou do beneficiario do auxllio. 

§ 4Q 0 pagamento do beneffcio de que trata este artigo sera suspenso em caso de 

fuga, concessao de liberdade condicional ou altera~ao do regime prisional para prisao albergue, 

podendo ser retomados os pagamentos, no caso de modifica~ao dessas situa~oes. 
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§ 52 0 requerimento para obten~ao do auxflio-reclusao, alt~m de outros requisites 

previstos em lei ou regulamento, sera instrufdo, obrigatoriamente, com certidao do efetivo 

recolhimento do servidor a prisao, expedida por autoridade competente, devendo ser renovada a 

cada 3 (tres) meses, junto a unidade previdenciaria, para fins de percep~ao do beneficia. 

§ 62 0 criterio para aferi~ao da baixa renda do servidor a que alude o "caput" deste 

artigo eo mesmo utilizado para os servidores sujeitos ao Regime Geral de Previdencia Social." 

Art. 42 Fica alterado o art. 32 da Lei n. 4.220, de 8 de julho de 1992, que passa a 

vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 32 0 Institute de Previdencia do Servidor Municipal - IPSM, sera responsavel pela 

concessao e pagamento dos beneficios previdenciarios de aposentadorias e pensao por morte. 

§ 12 Os beneficios serao concedidos a seus beneficiaries de conformidade com o 

disposto no Estatuto do Servidor Municipal. 

§ 22 Consideram-se dependentes do servidor as pessoas enumeradas no Estatuto do 

Servidor Municipal." 

Art. 52 Fica alterado o art. 42 da Lei n. 4.220, de 1992, que passa a vigorar com a 

seguinte reda~ao: 

"Art. 42 Consideram-se segurados obrigat6rios do Institute de Previdencia os 

servidores titulares de cargos efetivos, ativos e inativos, do Municipio e de suas Autarquias e os 

respectivos pensionistas. 

Paragrafo unico. Excluem-se os titulares de cargos de provimento exclusivamente em 

comissao, os menores aprendizes e os demais contratados, por prazo determinado, para atender a 

necessidades temporarias de excepcional interesse publico." 

Art. 62 Nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de 

novembro de 2019, fica referendada integralmente a altera~ao promovida pelo art. 12 da referida 

Emenda ao art. 149 da Constitui~ao Federal. 

Art. 72 Os servidores municipais do Regime Proprio de Previdencia Municipal sejam 

eles servidores ativos, aposentados ou pensionistas, contribuirao, mensalmente, sobre o valor da 

remunera~ao, dos proventos da inatividade e do beneffcio-pensao, respectivamente, com base na 

aliquota de 14% (quatorze por cento). 

Paragrafo unico. A contribui~ao ordinaria dos aposentados e pensionistas incidira 

sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensoes que supere o salario-mfnimo. 
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Art. 8Q As despesas decorrentes da execuc;ao da presente Lei Complementar, estao 

estimadas em R$ 19.677.000,00 (dezenove milhoes, seiscentos e setenta e sete mil reais) para o 

exerdcio de 2020, e correrao por conta das seguintes dotac;oes orc;amentarias: 

05.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.110000; 

10.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.110000; 

15.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.110000; 

20.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.110000; 

30.10.3.1.90.11.15.127.0002.2.002.01.110000; 

35.10.3.1.90.11.15.451.0002.2.002.01.110000; 

40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.220000; 

40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.013.01.220000; 

40.10.3.1.90.11.12.366.0003. 2.016. 01.220000; 

40.10.3.1.90.11.12.363.0003. 2.018.01.200000; 

40. 20.3.1.90.11.12.361.0003. 2.021.02.261000; 

40.20.3.1.90.11.12.365.0003. 2.022.02.272000; 

40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.271000; 

40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.212000; 

40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.213000; 

40.10.3.1.90.11.12.367 .0003. 2.017 .01.240000; 

40.20.3.1.90.11.12.367.0003.2.061.02.261000 e serao suportadas pela dotac;ao 

orc;amentaria 80.10.3.1.90.01.09.272.0001.0.005.01.110000, poderao ser suplementadas se 

necessario, e para os pr6ximos exerdcios a conta de dotac;oes pr6prias a serem consignadas em 

orc;amentos futuros . 

Art. 9Q Fica alterado no Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas 

Governamentais da Lei n. 9.632, de 15 de dezembro de 2017, que "Dispoe sobre o Plano Plurianual 

para o perfodo de 2018 a 2021", do Institute de Previdencia do Servidor Municipal - IPSM - os valores 

estimados das receitas de contribuic;ao, constantes no Anexo I, que e parte integrante desta Lei 

Complementar. 

Art. 10. Ficam revogadas as disposic;oes em contra rio. 

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor: 

I - no primeiro dia mes subsequente ao prazo previsto na allnea "c" do inciso Ill do art. 

150 da Constituic;ao Federal, quanto ao disposto no art. 7Q e paragrafo unico desta Lei 

Complementar; 
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II - para os demais dispositivos, no primeiro dia do mes seguinte a data de sua 

Sao Jose dos Campos, 21 de fevereiro de 2020. 

Fel icio Ramuth 

Prefeito 

en des 

Secreta ria de Apoio Jurldico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 

vinte e urn dias do mes de fevereiro do anode dois mil e vinte. 

L.C. 628/20 

Daisy~alves 
Departamento de Apo io Legislative 

(Portaria n. 278/2020) 

(Projeto de Lei Complementar n. 19/2019, de autoria do Poder Executivo) 

Mensagem n. 46/SAJ/DAL/19 
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL 

""'EXO f • P~NEJ~ENTO ORCAMENT ARlO ,. PPA 

FONTES DE'FINAWCIAMI.NfO DOS ~RQGRAMAS GOVERr-.tAMENTAIS 

Receltas Correntes 
;)i)f 8 

.. 
1011\ 

.. - • !' - .,~ 

2 0~ 
~., .. , . 

' 

Dlreta lndlnrta Dire Ia lndlreta Direta lndireta 

1200.00.00.00 ~ 0,00 74.243.0011,00 0,00 83.424 .000,01: 0,00 123.354.000,0( 

1300.00.00.00 R8atila Patrimcnlal 0,00 35.291.000.00 0.00 215.897.000.0C 0,00 53.370.000,01: 

1900.00.00.00 Outru Rocebs ea-. 0,00 22.502.000,[)( 0,00 20.586.000,01: 0,00 21 .185.000,()( 

0,00 132.036.000,0( 0,00 319.907.000,(1(1 0,00 187.809.000,01 
--------·- -· L____ 

Total 

ou. • ·· r . • . . 
Receitas Correntes Intra 

2018 2019 202«) 

Dlrela lndireta Dlrete lndlrata Direta lndlrata 

7100.00.00.00 RKU;, TriiMA*Ia • lnl~n 0,00 o.oc 0,00 0,()( 0,00 0 ,()( 

7200.00.00.00 Conlribui¢es · lnl~u 0,00 1.5.192.000,00 0,00 148.4 55.000,()( 0,00 154.083.000,()( 

'--- --- 0~ 145.192.000,00 0,00 U6A55.000,0 0,00 1 ~ . 09S . OOO , OI 
----

Total 

Total Recelte Liquid a o,oo m .2.2s.ooo,oo 0,00 466.362.000,00 0,011 352.00.2.000,00 

~fii1 
:. ";..· 

' 

Direta lndireta 

0.00 138.121.000,00 

0,00 65.674 .000,00 

0 ,00 22.013.000,00 

0,00 215..1108.000,011 

202.1 

Dlrata lndireta 

0.00 0 ,00 

0,00 161.378.000,00 

0,00 161.3711.000,00 
-- ----- ------

0,00 371.188.000,00 

Total 

419.142.000,00 

360.232.000.00 

86.266.000.00 

865.610.000,00 

Total 

0,00 

607.118.000.00 

607.118.000,00 
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CFRoo374 12i1212019 11.14.47 verao 14io512019. 16:48 111 

. • 
Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2/2001 , que institui a lnfra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil. 0 documento pode 

ser acessado no ende r e~o eletronico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o identificador 390031003700360033003A00540052004100 ICP 

~· . 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento 
pode ser acessado no endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o identificador 

390035003200360032003A00540052004100


		2020-03-13T16:11:26-0300




