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PARECER REFERENTE À EMENDA N° 09 AO PROCESSO N° 

14779/2019  

 

 

Trata-se da Emenda n° 09 ao importantíssimo Projeto de Lei  

Complementar  n° 19/2019, de autoria Nobre Poder Executivo, visando 

alterar “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",  adequar “as alíquotas da cont ribuição previdenciária às 

disposições da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 

2019”, e dar outras providências.   

 

A Emenda n° 09 foi incluída para leitura na pauta da 17ª Sessão 

de Câmara, em 13 de fevereiro de 2020 . Porém, a distribuição da Emenda 

para as Comissões Permanentes se deu em 11 de fevereiro , conforme 

despacho abaixo:  

 

“Ementa:  Encaminhamento às Comissões 

Permanentes para parecer na EMENDA nº  9 ,  

proposta pe la maioria  dos Vereadores ,  ao 

Pro jeto  de Le i  Complementar nº  19 /2019,  
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Processo nº  14779/2 019 ,  de autor ia  do Poder  

Execu tivo,  com prazo do  RELATOR até  14 de  

fevere iro de 2020,  e  DEMAIS MEMBROS em 

3 dias úte is após a  manifes tação do  rela tor .”   

 

Em consulta à D. Assessoria  Jurídica da Casa,  a mesma 

asseverou que, pelo fato de não constar a Leitura da Emenda de n° 09, não 

foi dada a devida public idade do fato, por conta disto, sua tramitação ainda 

não havia t ido seu prazo inicial  contado, in verbis:  

 

“Quanto a emenda n 09 ,  apesar dela ter s ido 

juntada nos autos do processo legis lat ivo n° 

14.779/2019,  ver if ica-se que a proposi tura  

não fo i  l ida  em p lenário,  ou se ja ,  não foi  

dada a ela  a  devida pub l icidade.  Por  essa  

razão a refer ida emenda  a inda não teve à  sua 

trami tação inic iada,  de sorte  que não havendo 

trami tação de propositura não há objeto  de  

mani festação  desta  Assessoria Jurídica . ”  

 

O pronunciamento do Jurídico, tem como fundamento, 

provavelmente, o art igo 127 do Regimento, que reza:  

 

“Art.  127 São es tabelecidos os segu intes  

prazos  para  apresen tação de emendas e  

subst i tut ivos,  contados em dias úte is,  a  part i r  

da le i tura do  resumo da  matér ia  na Pauta da 

Ordem do  Dia:”  

 

Dessa forma, questiona-se,  preliminarmente,  o prazo estipulado 

para as comissões emitirem seus pareceres e se está sendo cumprindo o 

regimento interno desta Casa , haja vista que o prazo inicial para os 

pareceres se deu antes da leitura da Emenda em sessão solene.  

 

No mais a mais, antes de adentrar espec ificamente à Emenda de 

n° 09, importante resgatar o teor da matéria  da propositura , haja vista que 

entende-se não estarem sanados os vícios que o acompanham. Vejamos:  
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1) SÍNTESE DO PROCESSADO  

 

O Projeto de Lei da Reforma da Previdência,  de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Felício Ramuth, foi incluído para lei tura 

na pauta da penúltima Sessão de Câmara de 2019, sob o rito de urgência, 

demonstrando, desde o seu início, a falta de respeito do Executivo para 

com os servidores do Município de São José dos Campos que não tinham 

ciência da existência da proposta, tão pouco de seu conteúdo.  

 

Quando do protocolo do Projeto de Lei em epígrafe,  todas as  

quatro emendas protocoladas dentro  do prazo foram propostas pela 

bancada do Partido dos Trabalhadores composta por mim, Juliana Fraga, 

Vereador Wagner Balieiro e Vereadora Amélia Naomi.  

 

O projeto seguiu sua tramitação, restando  estipulado o dia 23 de 

janeiro de 2020 o prazo  fatal para emissão de pareceres pelos Nobres 

Relatores Vereador Dilermando Dié, da Comissão de Justiça e Redação, e 

Vereador Roberto do Eleven, da Comissão de Economia Finanças e 

Orçamento.  

 

Diante da impossibil idade de os Nobres Vereadores avaliarem 

os termos da reforma, incluindo os da base governista,  fora encaminhado 

um Pedido de Informações ao Senhor Prefeito Felício Ramuth,  através das 

Comissão de Justiça e Economia, para que esclarece sse, minimamente, os 

diversos pontos falhos do projeto de lei,  que  prevê drásticas mudanças  ao 

Insti tuto de Previdência de todos nós servidores da ativa, aposentados e 

pensionistas.  

 

Assim, fundamentando-se no art igo 29, §4º do Regimento 

Interno, realizou-se os seguintes questionamentos ao Senhor Prefeito 

Felício Ramuth:   
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“1)  Qual cr i tér io  técnico ut i l i zado para 

defin ir a  forma em que  se dará o  reajuste  dos 

benef ícios de aposen tadoria e  pensão por 

morte,  para  preserva -lhes,  em cará ter 

permanente,  o  valor real ,  à  luz do  §  89 do  Art .  

40,  da Magna Carta?  

 

2)  Com a a lmejada  al teração  normativa  e ,  

como escopo de se  evi tar  in tepre tações 

dis t in tas  e  con trár ias,  ser ia  imperioso 

constar expressamente no rol  de benefíc ios da 

Lei  n .9  4 .220/1992 que a gra ti f icação 

natalina  (139)  está  inser ida nos benef ícios  de 

aposen tadoria e  pensão por morte?  

3)  Haja vista  a  escassez de informações,  ao 

menos por ora ,  acerca  do défici t  a tuarial  do 

reg ime próprio da previdência municipa l ,  

qual  fora  o efe t ivo es tudo técnico  rea li zado 

no tocante ao impacto posi t ivo ou negat ivo da 

presen te propos i tura?  

4)  Qual  a  razão da ausência no  processo em 

tela  da va liosa mani festação do Conse lho 

Admin istrat ivo  do IPSM acerca das mudanças 

propostas?  

5)  Requer maiores informações acerca da 

existênc ia ou não de déf ici t  jun to ao IPSM, a 

f im de  que  seja  ver i f icad a a necess idade,  ou 

não,  de referendo às mudanças fe i tas ao art .  

149 da CF”  

 

No entanto, infelizmente, todos os questionamentos realizados 

tiveram respostas  totalmente genéricas,  sem qualquer aprofundamento, 

pelo Senhor Prefeito .  

 

 O que é uma perda para a categoria dos Servidores Municipais 

de São José dos Campos, que tanto fizeram e fazem pela nossa cidade.  
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Com a resposta genérica do pedido de informações protocolada 

na Câmara, o prazo para emissão de parecer começou a fluir nov amente.  

 

Assim, os Vereadores Relatores Dilermando Dié e Roberto do 

Eleven tiveram até o dia 06 de janeiro de 2020 para se manifestarem sobre 

a propositura.  

 

Nesse ínterim, foram encartados ao processo diversas 

manifestações contrárias à Reforma da Previ dência dos Servidores, seja 

pelo Ofício n° 46/2020, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 

Público Municipal, seja através da Comissão Mista dos Servidores Ativos 

e Inativos que realizaram uma belíssima exposição do quão severa serão 

as mudanças na vida desses trabalhadores , caso o projeto de Lei seja 

aprovado.  

 

A matéria em apreciação, de grande importância na vida de todos 

servidores , fora encaminhada pelo Poder Executivo com diversas falhas 

que não superadas após o pedido de informações.   

 

O que é um absurdo.  

 

Conforme asseverou a Nobre Assessoria Jurídica  desta Casa, o 

projeto não reúne as condições mínimas para ser votado, ante a ausência 

de demonstração de dados importantíssimos como: 

 

 (1) a vida financeira do Instituto e existência,  ou não, de  déficit 

atuarial  que justifique uma propositura  tão cruel com os servidores, 

principalmente aposentados e pensionistas;  

 

(2) audiência pública com os servidores para discutir o projeto 

e dar ampla informação sobre o seu teor,  fato que daria oportunidade de 

sugestões e aprimoramento da matéria;  
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(3) manifestação do Conselho Administrativo do Instituto de 

Previdência;  

 

(4) previsão expressa da gratificação natalina e do gatilho.  

 

Além da ausência de diversas informações importantes ao 

projeto, necessário esclarecer  que as alterações que estão sendo propostas 

à previdência do servidor não são de caráter obrigatório,  como vem 

afirmando o Senhor Prefeito.  

 

Aliás,  a Portaria n° 1348, de dezembro de 2019 está sendo 

questionada em várias cidades do país.  São diversas  as ações que discutem 

a legalidade e consti tucionalidade da portaria publicada.  

 

Explica-se.  

 

1) DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA N° 1.348, DE 3 

DE DEZEMBRO DE 2019.  

 

A Portaria de 1.348, de 3 de dezembro de 2019, que “dispõe  

sobre parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9° 

da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, para 

Estados, Distrito  Federal e Municípios comprovarem a adequação de seus 

Regimes Próprios de Previdência Social –  RPPS” busca estabelecer 

matéria típica de lei  formal .   

 

Em outras palavras, uma Portaria não poderia impor obrigação 

aos Estados e Municípios, porquanto entende-se como Portaria somente 

atos administrativos ordinários, internos e que objetivam regulamentar o  

funcionamento interno da Administração Pública.  

 

Justificou-se ao caso vertente,  através da Portaria , a necessidade 

da reforma da previdência municipal  com esses impactos prejudiciais aos 

servidores . Fato que não pode ser tolerado.  
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A Portaria n° 1348/2019 que o Poder Executivo vem sustentando 

ser de obrigatoriedade de o município cumprir,  versa sobre a aplicação do 

art igo 9° da Emenda Constitucional n° 103/2019. No entanto,  o artigo 9° 

da Emenda Constitucional determina:  

 

“Art.  9º  Até que entre em v igor lei  

complementar que  disc ipline o  §22 do art .  40 

da Consti tuição Federal ,  aplicam-se aos 

reg imes próprios de prev idência socia l  o  

disposto na  Lei  nº  9 .717,  de 27 de novembro 

de 1998,  e  o  disposto neste  art igo. ”  

 

Significa dizer:  o artigo 9° prevê a obrigatoriedade de 

imposição, pela Emenda Consti tucional, apenas através de criação de Lei 

Complementar,  não podendo a regulamentação, portanto, se dar através de  

uma portaria,  que é ato do executivo, manifestadamente  administrativo e 

unilateral .  

 

Nesse sentido, estamos diante de caso claro de usurpação de 

atribuição, fato que enfraquece o Poder Legislativo por tratar 

incorretamente as  instruções acerca da  correta aplicabilidade de leis,  

decretos e regulamentos .  

 

É assim que o Poder Judiciário vem tratando a matéria.  Vejamos: 

 

25.  DIREITO ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL. GRATIFICAÇÃO PRO LABORE  

DE ÊXITO. LEI  7 .711/88 E DECRETO 

REGULAMENTAR 98.135/89.  LEGALIDADE.  

PORTARIA 548/92  DO MINISTRO DA 

FAZENDA.  AMPLIAÇÃO DOS LIMITES 

CONTIDO NA LEI.  ILEGALIDADE.  

SUSPENSÃO. SÚMULA 473 DO STF.  

( . . . )  

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 390030003800350034003A00540052004100



8 
 

2 -  O ar t igo  84,  IV ,  da Const i tu ição  Federal ,  

outorga  competência  pr ivat iva  e  inde legável  

ao Presidente  da  República  para expedir 

decretos e  regulamentos  para a f ie l  execução 

da lei ,  e  o  ar t .  87,  parágrafo ún ico,  I I ,  confere 

competência ao Min istro de Estado para 

expedir  ins truções para  a execução das le is ,  

decretos  e  regulamentos ,  os quais  não  podem 

contrariar ou extravasar a  lei  e ,  no caso  das 

instruções  e  portar ias minister iais,  não 

podem ex travasar  a  lei ,  o  decre to e  o  

regulamento,  sob pena de nul idade .   

( . . . )  

A Portaria  Minister ial  tem natureza de a to 

administrat ivo  que  visa a  organizar 

internamente a  at iv idade administrat iva e  

dos órgãos públ icos que  a  integram.  O art .  87 

da CF/88 atribu i  também  aos Ministros de 

Estado a  competência  para,  por  meio  desse 

ato  admin is trat ivo,  expedir instruções 

voltadas à  execução das le is ,  decre tos e  

regu lamentos,  e  prat icar os a tos  pert inen tes 

às a tribu ições que lhe  fore m outorgadas ou 

delegadas pe lo Pres iden te  da Repúbl ica.  Com 

efe i to ,  ainda que a Portar ia  Minis ter ial  

tenha,  em s i tuações excepcionais,  a  natureza 

de ato normat ivo  genérico e abstra to  –  como,  

por exemplo,  a  Portaria  MF n°  156/99 –  não 

pode ul t rapassar os l imites da lei  que 

regulamente  nem inovar na ordem juríd ica,  

sob pena de grave ofensa ao  princ ípio  

democrát ico e  da  separação  dos  poderes.  

(TRF- 3  –  RI:  00018718620144036327 SP,  

Rela tor:  JUIZ FEDERAL ROBERTO 

BRANDÃO FEDERMAN SALDANHA, Data de 

Julgamento:  04 /10/2018,  4ª  TURMA 

RECURSAL DE SÃO PAULO,  Data de  

Publicação:  e -DJF3 Judicia l  DATA:  

04/10/2018)  
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Latente, portanto, que o município não deveria cogitar 

obediência à Portaria Ministeri al publicada, mas sim, questioná-la.  

 

Com efeito, no caput de seu art igo 1°, a Portaria n° 1.348/2019 

determina o prazo até 31 de  julho de 2020 para a adoção das medidas 

impostas pelo art igo 9° da Emenda Consti tucional  n° 103/2019. 

 

Ou seja,  a Portaria além de estabelecer data para o cumprimento 

do dispositivo, determina como as alíquotas devem ser aplicadas,  numa 

tentativa de regulamentação deste artigo, sobrepondo -se à sua competência 

de expedir somente instruções .  

 

Há uma explícita extrapolação das funções atinentes ao 

instrumento uti lizado, tendo para a matéria em questão ter seguido o 

processo legislativo típico,  sendo objeto de lei  formal.  

 

Com isso, ocorre a quebra do princípio federativo e  exorbitação 

de ato administrativo, por parte  do Ministério da Economia, ao publicar a  

Portaria n° 1.348/2019.  

 

Evidente,  portanto,  que o Projeto de Lei encaminhado pelo 

Executivo deveria ter sua inconstitucionalidade  declarada no impulso 

inaugural,  por obedecer à Portaria que não deveria ser vinculat iva às 

mudanças propostas na reforma da previdência.  

 

Crê-se,  diante disto,  que não fora suprimida a i legalidade da 

matéria, fato que impediria o Projeto, assim como a Emenda de serem 

apreciadas em plenário.  

 

2) DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  

 

O Prefeito, ao encaminhar o projeto em regime de urgência,  

deixou de esclarecer o conteúdo da reforma da previdência aos servidores  

ativos,  aposentados e pensionistas.  
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Deixou de esclarecer à sociedade as alterações que estão sendo 

propostas  de maneira transparente .  

 

Tal circunstância é muito prejudicial  ao município. Não somente 

pelo fato de não ser dada a transparência do direito daqueles que em muito  

contribuem e contribuíram para com a nossa cidade; como, também, deixar 

de obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é gravíssimo!  

 

O artigo 48, §1°, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal diz 

que:  

 

Art.  48 .  São  ins trumentos de t ransparência 

da ges tão f iscal ,  aos quais  será  dada ampla 

divulgação,  inc lusive em meios eletrônicos de  

acesso públ ico:  os planos,  orçamentos e  le is  

de diretr izes orçamentárias;  as prestações de 

contas e  o  respect ivo  parecer prévio;  o  

Rela tór io  Resumido  da Execução 

Orçamentária e  o  Relatório  de Gestão Fiscal;  

e  as versões simpl i f icadas desses documentos.  

( . . . )  

I  –  incent ivo  à part icipação popular  e  

rea li zação de audiências públicas ,  durante  

os processos de elaboração e d iscussão dos 

planos,  le i  de d iretr izes  orçamentárias  e  

orçamentos;  

 

Portanto, o  Poder Executivo deveria realizar audiência pública 

por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal  e também em obediência a 

própria Lei Orgânica do Município,  posto que ela impõe:  

 

“Art.  16 É  obriga tór ia  a  rea li zação de  

audiência públ ica nos seguintes  c asos:   

(...) 
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I I I  -  e laboração dos projetos de lei  das  

Dire tr i zes Orçamentárias,  do  Orçamento 

Anual e  do  Plano Plurianual. ”  

 

Logo, a Legislação é clara.  Os servidores municipais  tem o 

direito de entender qual é o tamanho real  do impacto que a reforma trará 

no orçamento municipal  e ao Insti tuto.  

 

Os servidores municipais  tem o direito de serem ouvidos, 

respeitados!  

 

Ante a ausência de audiência pública e cumprimento da Lei 

Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade fiscal , também neste 

item o projeto  encaminhado não suprimiu as falhas e não deveria ser 

colocado em votação.  

 

3) DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO 

ADMINISTRATIVO 

 

Outro aspecto que o Senhor Prefeito desconsiderou , 

completamente, fora a manifestação do Conselho Administrativo do 

Insti tuto de Previdência do Servidor.   

 

Mesmo que no Pedido de Informação, a Comissão de Justiça 

tenha solicitado a consulta  ao Conselho, o Poder Executivo afirmou ser 

desnecessário a submissão da matéria ao  seu crivo, posto que, no seu 

entender,  compete somente ao Prefeito a competência para deliberar sobre 

o tema.  

 

Mais uma vez o Poder Executivo falha com a categoria  e não 

pensa no Instituto como um patrimônio de todos os servidores ativos, 

aposentados e pensionistas ! 
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Note-se que a Lei Nº 4220/92 é clara em seu artigo 16 -A ao 

afirmar que:  

 

“Art.  16 -A Ao Conselho Administra tivo  

compete:  

I  -  aprovar proposta  de  al teração  na  Lei  da  

Seguridade Socia l  dos  Servidores  Públ icos 

Municipa is,  que  será submet ida ao  Pre fei to  

para env io de  projeto  de Le i  à  Câmara 

Municipa l ,  caso aprovada;  

( . . . )  

IV -  aprovar os planos de custe ios de  

benef íc ios  e  serv iços;”  

 

Assim, não há como opinar pelo prosseguimento do projeto de 

lei que não suprimiu as inúmeras lacunas,  as inúmeras imperfeições.   

 

E, neste i tem, o desacerto vai-se além, posto que, conforme a 

Nobre Assessoria Jurídica disse, impossível realizar a análise  mais 

aprofundada do projeto diante da “ausência a de informações acerca do 

déficit  atuarial”.   

 

4) DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICIT DO 

INSTITUTO 

 

Outro ponto gravíssimo no projeto da Reforma da Previdência 

dos Servidores é a ausência de demonstração de déficit do Instituto , que 

permanece sem os devidos esclarecimentos.  

 

Não houve juntada de qualquer informação  ou documento que 

pudesse contribuir à análise do projeto,  principalmente no tocante a saúde 

financeira do Instituto, tão pouco o cálculo atuarial .  
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Portanto, impossível  afirmar, categoricamente, que as alíquotas 

previstas no projeto do texto normativo devem ser de 14% para todos os 

servidores , sejam os ativos,  sejam os aposentados ou pensionistas.   

 

É, certamente, um prejuízo sem precedentes para estes últimos 

uma alíquota tão pesada.  

 

Em nenhum outro município encontra -se tal disparidade.  

 

Em pesquisa realizada, o Município de São Bernardo do Campo 

optou pela contribuição 11%. Já nas cidades de Santos e em São Paulo, a  

opção pela alíquota fora de 14%. Porém, a contribuição se dá somente 

àqueles que percebem a partir do teto.  

 

Note-se que em nenhuma das cidades pesquisadas a reforma da 

previdência municipal é tão severa quanto a de São José dos Campos, que 

quer fazer com que o aposentado tenha descontado do seu salário valores 

astronômicos de até R$ 660,91 (seiscentos e sessenta reais e nove nta e um 

centavos).  

 

Dessa maneira,  crê-se que a propositura neste item, deixo de 

apresentar os aspectos claros,  de modo que não há evidência de como 

chegou-se a esta al íquota para os servidores, principalmente aos 

aposentados e pensionistas.  

 

5) CONCLUSÃO 

 

Em que pese o disposto na Emenda n° 09 , requer-se,  

preliminarmente,  que o processo seja novamente submetido à apreciação 

da D. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal  de São José dos Campos, 

para se manifestar sobre todos os documentos juntados aos autos de n° 

14779/2019, principalmente no tocante a resposta emitida pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito ao pedido de informações ,  para constatar 
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se todas as ilegalidades apontadas foram sanadas ,  com fundamento no 

art igo 173 do Regimento Interno . 

 

Ainda, questiona-se o prazo estipulado para as comissões 

emitirem seus pareceres  e se está sendo cumprindo o regimento interno 

desta Casa no tocante ao disposto no artigo 127 , haja vista a data inicial  

para contagem do prazo para emissão dos pareceres, que se deu antes da 

leitura da Emenda em sessão solene.  

 

Chama-se à atenção da Casa, as demais imperfeições que o 

projeto apresenta como (1) ausência de comprovação do déficit atuarial e 

o cálculo que demonstra a necessidade da alíquota de 14% aos servidores 

ativos, aposentados e pensionistas a partir do mínimo; (2) ausência de 

demonstração do impacto orçamentário; (3) ausência de audiência pública,  

desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal; (4) fim da previsão do 

gatilho e da gratificação natalina ,  (5) inconstitucionalidade da portaria 

ministerial , que permanecem, ao meu ver, injustificados.   

 

Todas as  circunstâncias descritas acarretam na impossibilidade 

de parecer mais aprofundado ao tema ante ausência de demonstração cabal, 

pelo Poder Executivo, de estudos mínimos.  

 

Ato contínuo, destacando os termos asseverados pela Nobre 

Assessoria Jurídica da Casa em relação ao projeto e rogando por um 

aprimoramento no entendimento dos Ilmos. Pares integrantes desta 

Comissão quando de seus pronunciamentos,  deixo de acompanhar o  

parecer favorável emitido pelo Ilmo. Relator Dilermando Dié,  entendendo 

que a Emenda n° 09 não reúne condições de ser apreciada pelo Plenário ,  

exceto se preenchidos os elementos faltantes .  

 

Plenário “Mário Scholz”,  14 de fevereiro de 2020. 

 

 

JULIANA FRAGA 
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