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PARECER REFERENTE AO PROCESSO N.º 14779/2019 E ÀS EMENDAS N.ºS 01  

À 05. 

 

Por efeito, nos termos do artigo 33 do Regimento Interno, vem à apreciação 

desta Comissão de Justiça o processo n.º 14779/2019, Projeto de Lei Complementar 

n.º 19/2019, 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.º 103, de 12 de novembro de 2019, e dá 

outras providências.”, de autoria do Poder Executivo. 

 

A questão está inserida no rol de competência legislativa dos municípios, 

conforme previsto no art. 24, I e XII, art. 30, I e III e, art. 149 da Constituição Federal; 

art. 23 §8º, e art. 36, II, da Emenda Constitucional n.º 103/2019; e art. 21, I e III, e art. 

198, VII, da LOM. 

 

A matéria apresentada mostra-se adequada aos preceitos fundamentais da Lei 

Orgânica do Município, em especial ao aspecto formal, com comando insculpido no 

artigo 69, III, por versar sobre assunto reservado à égide da Lei Complementar, bem 

como aos demais aspectos legais e jurídicos aplicáveis ao caso concreto. 

 

A competência inaugural do processo legislativo também fora observada, haja 

vista o comando inserto no artigo 65, inciso III e IV, da LOM. 

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 380039003800330037003A00540052004100
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  A proposta tem amparo na Constituição Federal e, em especial nos novéis 

comandos trazidos pela Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019 

e Portaria n.º 1.348, de 03 de dezembro de 2019, editada pelo Ministério da 

Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 

 

Assim, compete ao Município promover o adequado ordenamento local, 

mediante subsunção da Lei Municipal aos ditames do comando federal/constitucional. 

 

O Projeto de Lei Complementar em tela tem por objetivo adequar o texto da Lei 

Complementar n.º 56, de 24 de julho de 1992, que “Dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município, de suas Fundações e Autarquias e da Lei n.º 4.220, 

de 08 de julho de 1992, que “Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência do 

Servidor Municipal e dá ouras providências, às recentes alterações promovidas pela 

Emenda Constitucional n.º 103/2019, que alterou o sistema de previdência social e 

estabeleceu regras claras de transição e disposições transitórias. 

 

Ao nosso entendimento, a proposta preenche os requisitos do ordenamento 

jurídico vigente no país, pois o autor do Projeto demonstra toda a sistemática e 

necessidades reais que embasaram a formatação do texto apresentado e, integram a 

sucessão ordenada de atos necessários à formação da Lei. 

 

Convém mencionar que, em consonância com  a Lei Orgânica do Município, a 

Lei Complementar n.º 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos 

legais vigentes, a presente proposta tem adequação orçamentária e financeira com a 

Lei Orçamentária Anual e demonstra compatibilidade com o Plano Plurianual e com a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme os arts. 8º e 9º do PLC em comento. 

 

Sendo assim, à luz do artigo 55 do RI desta Edilidade e, quanto ao mérito de 

competência desta Comissão analisar, s.m.j., e respeitados eventuais entendimentos 

pontuais e dissonantes, entende-se que tanto o Projeto apresentado, quanto as 

emendas de n.º 01 a 05 devem ser apreciados pelo Plenário, cuja decisão 

mostrar-se-à magna e soberana. 
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