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JUSTIFICATIVA 

 

O texto do presente projeto de lei complementar pretende a suspensão dos 

efeitos da aplicação do artigo 7º e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 

626 de 21 de fevereiro de 2020 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.” 

O referido artigo 7º e seu parágrafo único dispõe, in verbis: 

 

Art. 7º Os servidores municipais do Regime Próprio de 

Previdência Municipal sejam eles servidores ativos, aposentados 

ou pensionistas, contribuirão, mensalmente, sobre o valor da 

remuneração, dos proventos da inatividade e do benefício-

pensão, respectivamente, com base na alíquota de 14% (quatorze 

por cento). 

Parágrafo único. A contribuição ordinária dos aposentados e 

pensionistas incidirá sobre o valor dos proventos de 

aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. 

 

A vigência deste dispositivo ocorre a partir de 01 de junho de 2020, em pleno 

período que se constata a evolução do contágio da pandemia do Corona Virus – 

COVID 19. 

Estudos mostram que o Brasil tem um processo acelerado de disseminação da 

doença, e isso se deve em razão das autoridades não tomarem medidas 

contundentes em tempo adequado a fim de evitar o alastramento. 

 

O ritmo de multiplicação dos casos do Brasil é alarmante, e tal ritmo só pode ser 

quebrado pelas autoridades quando tomada medidas de isolamento social e 

demais que visem a proteção de grupos vulneráveis ao alto risco devido as 

comorbidades, principalmente aos que repercutem nos casos de pessoas com 

maior idade. 

Este gráfico, retirado do site G11, mostra a importância das políticas de 
isolamento que devem ser priorizadas em detrimento de razões meramente 
econômicas, sob pena de criar caos social, vejamos: 
 
 
 

 
1 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/20/ritmo-de-contagio-do-coronavirus-
no-brasil-esta-igual-ao-registrado-na-italia-e-acelerando-aponta-unesp.ghtml 
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Importante aspecto a ser observado é que o DECRETO MUNICIPAL N. 

18.479, DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

Reconhece a calamidade em saúde pública, de importância internacional, 

decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos das 

determinações Federal e Estadual, dispõe sobre as medidas para o 

funcionamento dos serviços essenciais públicos e privados, e dá outras 

providências. 

 

(...) 

 

 

Considerando que o Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020, 

regulamenta a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os 

serviços públicos e as atividades essenciais; 

CAPÍTULO IV 

DAS MEDIDAS ADOTADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

Art. 8º A partir de 25 de março de 2020, servidores públicos municipais, 

efetivos e comissionados, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
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terão férias de 30 (trinta) dias, antecipadas caso não tenham férias vencidas 

disponíveis. 

Parágrafo único. Os servidores públicos que ocupam cargos de médicos e 

enfermeiros poderão ser colocados em regime de teletrabalho a critério e 

necessidade da Secretaria de Saúde. 

 

Outro aspecto de extrema relevância que deve ser considerado trata na excelente 

condição financeira e atuarial das contribuições previdenciárias do Instituto da 

Previdência do Servidor Municipal conforme relatórios apresentados na última reunião 

do Conselho Administrativo realizado no dia 27 de maio de 2020. 

Nestes pode-se considerar os documentos: Avaliação atuarial ano base 2019 exercício 

2020, Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCESP – Balanço Geral 

2019, Relatório de Governança IPSM 1º trimestre 2020, Relatório de Controle Interno 

1º trimestre 2020. 

Os impactos causados pela pandemia do Corona Virus COVID 19 sobre os 

vencimentos e benefícios dos servidores ativos e inativos se aplicados durante este 

período irão  de sobremaneira acarretar prejuízos principalmente aos que não há 

alternativas de obter outros rendimentos durante este período e ainda aos custos e 

despesas para sua própria sobrevivência. 

 

Diante deste difícil quadro requer-se a aprovação desta propositura para que 

excepcionalmente possa adiar a aplicação dos efeitos do artigo 7º e seu parágrafo único 

inicialmente até 31 de dezembro de 2020 e ou enquanto perdurar as medidas de 

proteção e combate a pandemia, caso superem este prazo. 

 

Vereadora Amélia Naomi - PT 


