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MENSAGEM N° 011 /2022
Cajamar, 11 de abril de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
martha

DATA/HORA 
11/04/2022 14:52:22

PROTOCOLO
863/2022Senhor Presidente,

Tem o presente, a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciagao dessa Egregia Casa de Leis, o incluso Projeto de 
Lei Complementar que dispoe sobre: “ACRESCE E ALTERA DISPOSITIVOS 
NA LEI COMPLEMENTAR N° 124, DE 27 DE JANEIRO DE 2011, QUE DISPOE 
SOBRE A REFORMA ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAJAMAR E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”

Conforme podera ser verificado do contido no Projeto de Lei 
Complementar, propde o IPSSC - Institute de Previdencia Social dos 
Servidores de Cajamar, adequagao de dispositivos da Lei Complementar n° 
124, de 27 de Janeiro de 2011.

Observa o IPSSC, em suas justificativas que o Projeto de Lei 
Complementar, se deve em razao da propositura da AQAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE n° 21542552-92.2021.8.26.0000, promovida pelo 
Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, protocolo SEI n° 26.0001.0147040- 
2020-35, a qual combate os cargos em provimento em comissao.

A propositura possibilitara a manutengao da realizagao das 
atividades preclpuas da Autarquia, sem qualquer prejmzo.

Esclarece, ainda, a Autarquia que, alem da ADI 
supramencionada, as alteragoes propostas no Projeto de Lei Complementar 
visa atender disposigoes constantes na legislagao Federal com relagao aos 
Regimes Proprios de Previdencia Social, sendo de fundamental importancia a 
adequagao de nossa legislagao municipal, como por exemplo:

a) A determinagao para que os membros dos Conselhos Administrative e 
Fiscal apresentem:

Declaragao de bens no ato de sua posse e por ocasiao do termino 
de seu mandate;

Certidao Negativa de antecedentes criminais da Justiga Estadual e 
da Justiga Federal competentes, inclusive para os delitos previstos no 
art.1a da Lei Municipal n° 1.864 de 2021;

>
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Documentos de comprovagao de formagao Nivel Superior;>

Certificagao profissional exigida, na forma prescrita na legislagao.>

b) a criagao do Comite de Investimentos (que se trata de um orgao 
colegiado destinado a auxiliar o Diretor Executive e o Diretor de 
Departamento Administrative e Financeiro, no processo decisorio relative 
a execugao da Politica de Investimentos. Ao Comite de Investimentos 
competira acompanhar o andamento dos investimentos e 
desinvestimentos financeiros da Autarquia, analisar as propostas de novos 
investimentos e de migragao parcial ou total das aplicagoes financeiras 
existentes, verificar a fiel observancia das regras do Conselho Monetario 
Nacional, da Secretaria da Previdencia e da Politica de Investimentos, e 
recomendar as decisoes a serem tomadas nas aplicagoes dos recursos 
previdenciarios do IPSSC.

Salienta a Autarquia que a falta da adequagao, principalmente 
em relagao ao Comite de Investimentos, pode acarretar na ausencia de 
regularidade previdenciaria, ocasionando a nao liberagao do CRP Municipal, o 
que podera trazer series prejuizos ao Municipio de Cajamar.

Com o julgamento da ADI - Agao Direta de Inconstitucionalidade 
a Autarquia, mediante a aprovagao de seu Conselho Administrative, apresentou 
a extingao e criagao de cargos comissionados e de fungoes de confianga, 
conforme anexos constante da propositura, bem como a reorganizagao de sua 
estrutura administrativa.

Ressalta, ainda, o IPSSC que, as alteragoes foram previamente 
deliberadas e autorizadas por seu Conselho Administrative, em atendimento ao 
inciso XVIII, do artigo 11, da Lei Complementar n° 124/2011, nos termos da Ata 
da 20a Reuniao Extraordinaria do Conselho.

Assim, a Autarquia certifica que as atualizagdes apresentadas na 
propositura se encontram em conformidade com suas despesas, conforme 
impacto orgamentario/ fiscal que segue anexo.

Como se pode verificar, trata-se de materia de suma importancia, 
para a adequagao do IPSSC - Institute de Previdencia Social dos Servidores 
Publicos de Cajamar e consequentemente para a continuidade dos trabalhos 
desenvolvidos pela Autarquia.
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Desta forma, contando com a costumeira colaboragao dessa 
Casa de Leis, para com os assuntos de real interesse publico, solicitamos a 
Vossa Excelencia e Nobre Edis que a materia seja apreciada em regime de 
urgencia, nos termos do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.

Sendo o que tinhamos para o momento, subscrevemo-nos, 
reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e demais Vereadores, nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideragao.

:en

y
DANILO BARBOSA MACHADO 

Rrefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara Municipal de
Caiamar/SP.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 0 5 > DE 11 DE ABRIL DE 2022.

“ACRESCE E ALTERA DISPOSITIVOS NA LEI 
COMPLEMENTAR N° 124, DE 27 DE JANEIRO DE 2011, 
QUE DISPOE SOBRE A REFORMA ADMINISTRATIVA 
DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE CAJAMAR E DA OUTRAS 
PRO VIDENCIAS. ”

Ficam acrescidos o inciso IV ao art. 7°, o art. 17-A, bem como oArt. 1°
CAPITULO V-A - DO COMITE DE INVESTIMENTOS, com os artigos 17-B, 17-C, 
17-D e o Paragrafo unico, ao art.41, na Lei Complementar n° 124, de 27 de Janeiro 
de 2011, com as seguintes redagoes:

“Art. 7°.

IV - Comite de Investimentos.”

“Art. 17-A. Os membros dos Conselhos Administrative e Fiscal deverao 
apresentar:

Declaragao de bens no ato de sua posse e por ocasiao do termino de 
seu mandato;
I-

Certidao Negativa de antecedentes criminals da Justiga Estadual e da 
Justiga Federal competentes, inclusive para os delitos previstos no art.1a da 
Lei Municipal n° 1.864 de 2021;

ti

ll I - Formagao Nivel Superior;

IV - Certificagao profissional, nos term os da legislagao”

“CAPITULO V-A
DO COMITE DE INVESTIMENTOS

“Art. 17-B. O Comite de Investimentos e o orgao colegiado destinado a 
auxiliar o Diretor Executivo e o Diretor de Departamento Administrativo e 
Financeiro, no processo decisorio relativo a execugao da Polltica de 
Investimentos.
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Paragrafo Unico. Ao Comite de Investimentos competira acompanhar o 
andamento dos investimentos e desinvestimentos financeiros da autarquia, 
analisar as propostas de novos investimentos e de migragao parcial ou total 
das aplicagdes financeiras existentes, verificar a fie! observancia das regras do 
Conselho Monetario Nacional, da Secretaria da Previdencia e da Polftica de 
Investimentos, e recomendar as decisdes a serem tom ad as nas aplicagdes 
dos recursos previdenciarios do IPSSC.

“Art. 17-C. As recomendagdes do Comite de Investimentos deverao ser 
levadas em conta pel a Di retori a Executiva do IPSSC nas suas decisdes 
relatives as aplicagdes financeiras do Fundo Previdenciario e da reserve 
administrative.

§1° A Di retori a Executiva devera justificar por escrito as suas decisdes, 
sempre que elas contrariarem as recomendagdes do Comite de Investimentos.

§2° Todas as deliberagdes do Comite de Investimentos deverao ser 
justificadas e relatadas em atas. ’’

Art. 17-D. O Comite de Investimentos sera composto por 3 (tres) membros, 
portadores de curso de nlvel superior e certificagao profissional, nos termos da 
legislagao.

§1° O Diretor Executivo, o Diretor de Departamento Administrativo e 
Financeiro serao considerados membros permanentes do Comite de 
Investimentos, devendo obrigatoriamente possuirem certificagao profissional, 
nos termos da legislagao.

§2° O terceiro membro a compor o Comite, devera ser servidor efetivo do 
Poder Executivo Municipal, ou do Poder Legislativo, bem como do prdprio 
IPSSC, indicado pela Di retoria Executiva”.

§3° Os membros do Comite de Investimentos exercerao seu mandato por 
03 (tres) anos, permitida a recondugao.

§4° Na hipotese do terceiro membro indicado para integrar o Comite que 
nao possua a certificagao profissional exigida, o mesmo tera o prazo de 90 
(noventa) dias para cumprir essa exigencia.

§5° Os membros do Comite de Investimentos deverao apresentar 
documentagao na forma do artigo 17-A desta Lei Complementar.”
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“Art.41....

Paragrafo unico. Sera reservado o percentual minimo de 5% (cinco per 
cento) para o provimento dos cargos em comissao por servidores titulares de 
cargo de carreira. ”

Art. 2° Ficam alteradas as reda$6es do art. 18, do Capitulo V e seus artigos 
59, 60 e 61 da Lei Complementar n° 124/2011, passando a vigorar da seguinte 
forma:

“Art. 18. A Estrutura Administrativa da Autarquia, subordinada diretamente a 
Diretoria Executiva, exceto o Nucleo de Controle Interno, e constituida pelas 
seguintes unidades conforme o organograma que Integra o Anexo I desta Lei 
Complementar:

I - Assessoria Executiva.

II - Departamento Administrative e Financeiro, que abrange:

a) a Divisao Administrativa, que compreende:
1. o Setor de Gestao de Pessoas;
2. o Setor de Almoxarifado e Patrimonio;
3. o Setor de Compras, Licitaqoes e Contratos.

b) a Divisao de Contabilidade e Finangas, que compreende:
1. o Setor de Despesas;
2. o Setor de Receitas;
3. o Setor de Contabilidade.

Ill - Departamento Juridico, que abrange:
a) o Setor de Expedientes;
b) o Setor de Analises Tecnicas.

IV - Departamento de Beneficios, que abrange:
a) a Divisao de Concessao de Beneficios, que compreende:
1. o Setor de Cadastro;
2. o Setor de Concessao de Beneficios;
3. o Setor deCOMPREV.”
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“CAPITULO V
DA FUNQAO DE CONFIANQA

Art. 59. O servidor titular de cargo de provimento efetivo, quando designado 
para exercer fungao de confianga, sem prejuizo das atribuigoes do seu cargo, 
percebera o valor estabelecido no Anexo VII desta Lei Complementar.

Art. 60. A Fungao de Confianga de que trata a Tabela do Anexo VII desta Lei 
Complementar, sera concedida por ato do Diretor Executivo do IPSSC.

Art. 61. E vedada a concessao de Fungao de Confianga a servidor ocupante 
de cargo de provimento em comissao. ”

Art.3° Fica alterada a Tabela da escala de vencimentos dos cargos de 
provimento efetivo de que trata o Anexo V, da Lei Complementar n° 124/2011, 
passando a vigorar conforme o Anexo III desta Lei Complementar.

Art.4° Fica alterado o Organograma contido no Anexo I, da Lei Complementar 
n° 124/2011, passando a vigorar conforme Anexo I desta Lei Complementar.

Art.5° Ficam extintos os cargos em comissao de “Assessor nivel I, Assessor 
nivel II, Chefe de Divisao de Assistencia Social, Chefe de Divisao de Atendimento ao 
Segurado, Chefe de Divisao de Cadastro, Chefe de Divisao de Tecnologia da 
Informagao, Chefe de Divisao de Concessao de Beneficios, Chefe de Divisao de 
Contabilidade e Finangas, Chefe de Divisao Administrativa e Diretor de 
Departamento Juridico, constantes da Tabela de cargos de provimento em comissao 
do Anexo IV, e suas devidas atribuigoes constantes do Anexo IX, todos da Lei 
Complementar n° 124/2011.

Art.6° Fica alterada a Tabela de cargos de provimento em comissao de que 
trata o Anexo IV, da Lei Complementar n° 124/2011, passando a vigorar conforme o 
Anexo II desta Lei Complementar.

Art.7° Fica alterada a Tabela da escala de vencimentos dos cargos de 
provimento em comissao de que trata o Anexo VI, da Lei Complementar n° 124/2011, 
passando a vigorar conforme o Anexo IV desta Lei Complementar.

Art.8° Fica alterado o Anexo VII da Lei Complementar n° 124/2011, conforme 
dispositivos do Anexo V desta Lei Complementar, sendo criadas as Fungoes de 
Confianga de “Chefe de Divisao Administrativa”, “Chefe de Divisao de Concessao de 
Beneficios” e “Diretor de Departamento juridico”, designados exclusivamente aos 
servidores efetivos da Administragao Indireta, nos termos do artigo 37, inciso V da 
Constituigao Federal.
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Paragrafo unico. As atribuigoes das Fungoes de Confianga de que trata este 
artigo, sao as constantes do Anexo VI desta Lei Complementar que passara a fazer 
parte da Lei Complementar n° 124/2011 como Anexo XL

Art.9° Fica alterado o Anexo IV da Lei Complementar n° 124/2011, conforme 
dispositivos do Anexo II desta Lei Complementar, sendo criado o cargo em comissao 
de “Assessor de Departamento”, de livre nomeagao e exoneragao do Diretor 
Executive do IPSSC.

Art.10. As atribuigoes dos cargos de provimento em comissao de que trata o 
Anexo IX da Lei Complementar n° 124/2011, passa a vigorar com as alteragoes 
contidas no Anexo VII desta Lei Complementar.

Art.11. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrao por conta 
de dotagbes orgamentarias proprias do orgamento vigente e futures, suplementadas, 
quando necessario.

Art.12. Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art.13. Revogam-se as disposigbe&4m/contrario, em especial o art. 25 da Lei 
Complementar n° 124/2011. Z' ryn

Prefeitura do Municipib ajamar, 11 de abril de 2022.

DANILO BARB9SA MACHADO 
Prefeito Municipal


