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COMISSÃO PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARECERNº '()Ll
SUISSTITUTIVO ao Projeto de Lei Complementar nº 95/2018

INSTITUI o REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PARA os
SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGO EFETIVO Do MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO, FIXA o LIMITE MÁXIMO PARA A CONCESSÃO DE
APGSENTADORIAS E PENSOES DE QUE TRATA o ARTIGO 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTARE DÁ OUTRAS
E&QVIDENCIAS"

A propositura em apreciação, de iniciativa do executivo
municipal, merece parecer favorável desta Comissão.

Conforme previsto no artigo 74 do Regimento Interno
(Resolução n. 174/2015):

“Art. 74 - Compete à Comissão de Administração,
Planejamento, Obras e Serviços Públicos opinar nas matérias
referentes à organização administrativa do Município, aos
servidores municipais, bem como referentes a quaisquer obras,
empreendimentos e execução de serviços públicos locais, ao
plano diretor e ainda sobre assuntos ligados às atividades
produtivas em geral, de caráter oficial”

Essa propositura em instituir o Regime de Previdência
Complementar, atendeu as exigências previstas nos 55 14 e 15, do artigo 40, da
Constituição Federal, na nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

A figura do “Regime de Previdência Complementar” foi
permitida pela legislação Federal com o intuito de, em tese, equilibrar a previdência no
serviço público, pois a implementação de tal regime pelo ente federativo limitaria os
proventos dos servidores efetivos vinculados aos Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS) ao teto máximo do INSS e a parte excedente a esse limite, para quem
ganhassemais, ficaria por conta desta “Previdência Complementar”
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Assim, esta Comissão Permanente no âmbito de suas
atribuições, analisou a matéria e conclui que a propositura será instituída por lei de
iniciativa do respectivo Poder Executivo, não afronta a LOM, não extingue o Regime
Próprio de Previdência Social, não se verificando óbice e quanto às demais questões seu
teor encontra-se dentro das normas legais pertinentes.

Após análise e discussão da propositura, nos termos do
Regimento Interno, esta Comissão Permanente opina FAVORAVELMENTE ao
encaminhamento da presente propositura ao Egrégio Plenário para votação.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2019.

André Trindade
Vice—Presidente / Membro

Relator


