
 
 

EMENDA
 
 
 

 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA: 
 
 
Art. 1º Fica suprimido o art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 353/2022, processo nº
11.278/2022:
 

Art. 3º Ficam alterado o "caput" do artigo 9º da Lei n. 8.567, de 22 de dezembro
de2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"Art. 9º Fica vedada qualquer transferência de acervos do Plano Financeiro
para o Plano Previdenciário, sejam elas de segurados, de recursos ou de
direitos e obrigações, exceto aqueles expressamente previstos em lei ou outro
ato normativo, que alterar os parâmetros da segregação de massa, nos termos
do estabelecido no artigo 62, da Portaria MTP n. 1467, de 02 de junho de 2022
ou outra que venha a substituí-la."
 

JUSTIFICATIVA
 
A presente emenda visa 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.
 
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
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