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Sõo José dos Campos, 04 de fevereiro de 2020.

At (híinde
Gabinete 4a Presidência

Excelentíssimo Senhor Presidente, relator e demais membros da Comissão de 
Justiça, Redoçõo e Direitos Humanos, presidente Juvenil Silvério, suplente Uno 
Bispo, Relator Dilermano Dié de Alvarenga, suplente Marcõo da Academia, 
membro Juliana Fraga, Suplente Dr. Elton

Excelentíssimo Senhor Presidente, Relator e demais membros da Comissão de 
Economia, Finanças e Orçcmiento, presidente José Dimas, suplente: Flávia 
Carvalho, relator Roberto do Eleven, suplente Cyborg, membro Sérgio Camargo, 
suplente Waher Hayashi

Ao Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, vereador 
Robertinho da Padaria e demais vereadores da casa que não fazem parte das 
comissões de Justiça e Economia, Amélia Naomi, Dulce Rita, Esdras Andrade, 
Maninho Cem por Cento, Prof. Calasans, Valdir Alvarenga, Wagner Balieiro, Zé 
Luis

URGENTE

Assunto: informa as irregularidades e vícios constantes no projero cie Lei 19/2019; 
solicita a não votação do projeto; solicita uma reunião com a bancada de 
vereadores e membros dos comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos e 
de Economia, Finanças e Orçamento.

Ilustríssimos

C Sindicato dos Trobalhadores no Serviço Público Municipal, entidade 

sindical de primeiro grau. inscrito no CNPJ n°. 57.531.154/0001-27, situado na Rua 

Ana Bonádio, 43, Jardim Santa Luzia, neste ato representado pela diretoria
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 380039003500380032003A00540052004100

http://www.sinc.servorg.br
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colegiada, que ao fincil assina, vem pele presente à presença de Vossas 

Senhorias, haja vista a o projeto de lei Cl9/2019 tramitando emi rito de urgência 

neste órgão, vem expor as diversas Irregularidades e vícios constantes no projeto 

19/2019 e requerer o que segue:

Introduzir o ofício informando sobre as condições que o projefo foi 
apresentado para após citar as irregularidades que o permeiam e ao fim 

requerer a retirada do projeto, uma reunião com a bancada oe vereadores e 

uma reunião com os membros das comissões.

Os principais vícios são:

a) Falta do CÁLCULO ATUARIAL E FINANCEIRO para demonstra' se nó ou não 

déficit no Instituto de Previdência do Servidor Municipal que justifique o 

projeto com os aterações previstas, afrontando a portaria 4Ó4/2018, artigo Io, 

do Ministério da Fazenda, que dispõe que qualquer alteraçeo nos Regimes 

Próprios de Previdência Social, sejo da União, Estados ou Municípios, devem 

ser acompanhados dos cálculos financeiros e atuariais, alem de violar o 

princípio da motivação dos atos públicos.

b) Falta do ESTUDO ORÇAMENTÁRIO do impacto das medidas propostas no 

cálculo atuarial do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, 

violando o princípio da motivação e transparência dos atos públicos;

c) Falta da MANIFESTAÇÃO DO OONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSM, 

contrariando o disposro no art. 16-A, I e IV, da Lei Municipal n. 4.220,N 992.

d) Necessidade de audiência pública em razão do projeto, ern seu artigo 9o, 

alterar os valores previstos para a arrecadação do Instituto de Previdência do 

Servidor Público Municipal em relação às contribuições sociah previdenciárias

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 380039003500380032003A00540052004100

http://www.si


IN
SrtmOOiíES MUNICIPAIS

5ERV
3/ 0 JOSÉ COS CAMPOS S3

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 
Público Municipal de São José dos Campos r

Fundadc tiTi 2■’TO/1938

Filiado à 

j

Rua Ana Bonádio, 43 Jd. Santa Luzia São José dos Campos/SP CEP 12.209-580 
Telefone (12) 3941-3569 Fax: 3941-2615 - E-mail: contato@sind3eP/'.org.br / Site: www.sinaservorg.br

no Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais, da Lei 

n. 9.632/2017 - sendo certo que esta lei dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL DE 

2018 A 2021 e necessita de audiência pública para alteração, conforme 

dispõe o artigo 48, § Io, I, da Lei Complementar 101/2000 que "estabelece as 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fisccl e dó outras providências", e artigo 16, III, da Lei Orgânica Municipal.

e) Necessidade de debater a reforma da previdência municipal com a 

categoria, tendo em vista o princípio da participação popular, bem como 

por se tratar de uma matéria complexa.

f) O parecer da Assessoria cc Câmara Municipal que elencou diversos vícios, 

ilegalidades e incorstitucionalidades e deixou nítido que o projeto só pode ser 

votcdo depois de todos os itens serem sanados, para que com isso não sejam 

violados direitos adquiridos, nem enseje uma série de ações judiciais e nem 

prejudique os ativos, aposentados e pensionistas.

VIVIAN APARECIDA DE OLIVISIRA SAIÍTOS SICA MARQiJES RIBEIRO

Diretoria Colegiada do Sindicato dos Servidores Públicos Municipois de São José
dos Campos
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