
PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Secretaria de Apoio Jurídico 

^ ”^ /s Departamento de Apoio Legislativo

Ofício n. 17/SAJ/DAL/2020

São José dos Campos, 28 de Janeiro de 2020.

À Sua Excelência o Senhor 
Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Assunto: Pedido de Informação - Projeto de Lei Complementar n. 19/2019

Senhor Presidente,

Encaminho à Vossa Excelência a resposta ao pedido de informação elaborado 
pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, conjuntamente com a Comissão de 
Justiça, Redação e Direitos Humanos, referente ao 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.".

Cordialmente,

Ramuth 
Prefeito

Recebido em;

l£jO_hs.

-------------
Gabinete,;6a Presidência
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Ofício n° 014/SGAF-SG/2020
São José dos Campos, 24 de janeiro de 2020.

A Sua Senhoria
Senhor Roberto da Penha Ramos 
Câmara Municipal de São José dos Campos
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, n° 33 - Vila Santa Luzia 
12209-535 - São José dos Campos - SP

Assunto: Projeto de Lei Complementar n° 019/2019

Senhor Presidente,

Em atenção ao Pedido de Informações das Comissões Permanentes de 
Justiça, Redação e Direitos Humanos e Economia, Finanças e Orçamento do Poder 
Legislativo, datado do último dia 23, referente ao Projeto de Lei Complementar n° 
19/2019, passa-se a respondê-lo:

1) Qual critério técnico utilizado para definir a forma em que se dará o reajuste dos 
benefícios de aposentadoria e pensão por morte, para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, à luz do §8° do Art. 40, da Magna Carta?

Preceitua o §8° do artigo 40 da Constituição Federal: “É assegurado o 
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 
real, conforme critérios estabelecidos em lei.” Conclui-se deste dispositivo que o 
valor real dos benefícios é aquele atualizado monetariamente, sendo que a 
legislação municipal n° 4590/94 prevê e garante no artigo 9° que sempre que a 
inflação atingir 5% (cinco por cento), o Poder Executivo deverá apresentar projeto 
de lei restabelecendo o poder aquisitivo do servidor. Assim, o valor real dos 
benefícios é garantido pela própria legislação municipal citada (Lei do “Gatilho”). 
Por fím, ressalta-se que eventual esclarecimento no projeto de lei complementar 
proposto é positivo.
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2) Com a almejada alteração normativa e, como escopo de se evitar interpretações 
distintas e contrárias, seria imperioso constar expressamente no rol de benefícios 
da Lei n° 4220/1992 que a gratificação natalina (13°) está inserida nos benefícios 
de aposentadoria e pensão por morte?

A gratificação natalina já é garantida aos aposentados e aos pensionistas pela 
Constituição Federal (artigo 7o, Vlll combinado com o artigo 39, §3° e artigo 201, 
§6°) e também pelo Estatuto do Servidor (artigo 167). Desse modo, mesmo não 
estando expressa a gratificação natalina no rol de benefícios da Lei Municipal n° 
4.220/92, este é um direito assegurado pela Carta Magna, sendo que aplicabilidade 
automática, não necessitando de lei regulamentadora para que seja aplicada.

Todavia, nada obsta que tal previsão seja efetuada no projeto de lei complementar 
ora em trâmite.

3) Haja vista a escassez de informações, ao menos por ora, acerca do déficit atuarial 
do regime próprio de previdência municipal, qual fora o efetivo estudo técnico 
realizado no tocante ao impacto positivo ou negativo da presente propositura?

Primeiramente deve-se esclarecer que a própria Emenda Constitucional n° 103/19 
estabelece o que é considerado ‘déficit atuarial’, conforme §5° do artigo 9o da 
referida Emenda. 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 pelo 
ente federativo.

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 total de aproximadamente 30 (trinta) milhões.

Em razão do exposto e após estudos efetuados pela Administração Pública, a 
fixação da alíquota mínima de 14% a todos os servidores, ativos e inativos - 
ressalvados aqueles que percebem valor inferior ao do salário mínimo - é única 
proposta passível de equacionar o déficit atuarial do IPSM.

4) Qual a razão da ausência no processo em tela da valiosa manifestação do 
Conselho Administrativo do IPSM acerca das mudanças propostas?
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Tratando-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, não se faz 
necessária a manifestação do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência 
Do Servidor Municipal, uma vez que ao Conselho compete apenas aprovar 
proposta de lei em casos que a iniciativa seja do próprio IPSM.

Ainda, como o projeto de lei trata de matéria referente à Reforma Constitucional 
da Previdência Social, cujas normas têm aplicabilidade imediata, é obrigação do 
ente federativo seguir as regras colocadas, sendo que para tanto foi até editada a 
Portaria n° 1348/2019, do Governo Federal, estabelecendo prazos para os 
Municípios se adequarem à nova legislação previdenciária.

É o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Jo(/é de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

ííó Ramuth
Prefeito Municipal
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