
 
 

EMENDA
 
 
 

 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA: 
 
 
Art.  1º Fica suprimido o art.  2º e seus incisos e §§ do Projeto de Lei Complementar nº
353/2022, processo nº 11.278/2022
 

Art. 2º Ficam alterados o inciso VII e o §1º e acrescidos os §§3º e 4º, todos do
art. 7ºda Lei n. 8.567, de 22 de dezembro de 2011, que passam a vigorar com
a seguinte redação:
 
"Art.7º...........................................................................................
 
VII - outros ativos de qualquer natureza, móveis ou imóveis, existentes após o
dia 31 de dezembro de 2011, inclusive seus rendimentos, relacionados aos
integrantes do Grupo 1, que lhe venham a ser atribuídos.
 
§ 1º Para efeito do disposto no inciso V, deste artigo, considera-se insuficiência
financeira o excedente de despesas com o pagamento de aposentadorias e
pensões relativos aos integrantes do Grupo 1, frente às receitas mencionadas
nos incisos I a V e VII deste artigo.
 
§2º ..................................................................................
 
§ 3º O valor da insuficiência financeira calculado mensalmente nos termos do
§1º deste artigo será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE, acrescido de
juros reais equivalente ao percentual previsto na meta atuarial determinada
pela Política Anual de Investimento do IPSM, nos termos da legislação em
vigor.
 
§ 4º Consideram-se interpretativas as alterações do disposto no inciso VII e
§§1º e 3ºdeste artigo, aplicando-se tais dispositivos a atos e fatos pretéritos,
observando-se o princípio da segurança jurídica."
 

JUSTIFICATIVA
 
A presente emenda visa suprimir o artigo proposto para corrigir e preservar o patrimônio do
Instituto  de  Previdência  do  Servidor  Municipal  –  IPSM,  uma  vez  que  a  propositura
apresentada visa desobrigar o Município da realização dos encargos obrigatórios e deduzir
destes ativos da previdência promovendo ao longo do tempo a dilapidação e a garantia da
seguridade social e principalmente o equilíbrio econômico financeiro atuarial sem prejuízo
dos  benefícios  de  aposentadorias  e  pensões  dos  servidores  e  servidoras,  bem como
pensionistas.
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Importante frisar que a proposta original irá descapitalizar exponencialmente todo patrimônio
a curto prazo promovendo a insegurança jurídica e financeira do sistema de previdência
municipal.
 
Destaca-se que no projeto de lei referente a Lei Orçamentária Anual exercício de 2023, já
apresenta um déficit estimado em aproximadamente R$ 300 milhões e não apresentada a
rubrica referente aos aportes obrigatórios.
 
Outrossim,  a proposta original  da propositura afronta os dispositivos constitucionais  e
também não cumpre os requisitos prescritos na Portaria MTP nº1467/2022:
 
 
 
 
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 25 de novembro de 2022
 

 
 

 
 

Ver. Amélia Naomi - PT
 
 
 

Coautoria: Ver. Dulce Rita - PSDB, Ver. Juliana Fraga - PT, Ver. Fernando Petiti - MDB,
Ver. Walter Hayashi - PSC
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