
Prefeitura do Município de Santa Lúcia

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2021

Santa Lúcia, 14 de Setembro de 2021.

Senhor Presidente:
Senhores(as) Vereadores(as):

Temos a honra de submeter para deliberação e apreciação dessa
Egrégia Casa de Leis, Mensagem e Projeto de Lei Complementar que “Dispõe
sobre a Regulamentação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei
nº  174 de 31 de dezembro de 1.969,  adequando às regras  previdenciárias
vigentes, especialmente ao art. 40 da Constituição Federal." 

O  que  se  propõe  é  que  seja  regulamentado  o  art.  40  da
Constituição  Federal,  visando  adequar  o  Estatuto  dos  Servidores  Públicos
Municipais às regras constitucionais.

Face ao exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas
Excelências  na  aprovação  da  inclusa  propositura,  aproveito  o  ensejo  para
renovar os protestos de estima e consideração, subscrevendo-nos,

Luiz Antonio Noli

Prefeito municipal
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LEI COMPLEMENTAR Nº 004

Dispõe  sobre  a  Regulamentação  do  Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 174
de  31  de  dezembro  de  1.969,  adequando  às
regras  previdenciárias  vigentes,  especialmente
ao art. 40 da Constituição Federal.

Luiz Antonio Noli, Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado de São Paulo, no
uso  de  suas  atribuições  legais,  encaminha  o  presente  projeto  de  lei  para
apreciação da Câmara Municipal, requerendo a aprovação do mesmo.

Art.  1º. A  partir  da  vigência  desta  Lei,  fica  instituída  a  contribuição
previdenciária  para  os  servidores  não  abrangidos  pelo  regime  geral  de
previdência social com alíquota de 14% (quatorze por cento) incidentes sobre a
totalidade da base de contribuição.

Art. 2º. A base de contribuição referida no artigo 1º desta Lei corresponde ao
total dos subsídios e vencimentos do servidor, compreendendo o vencimento
do cargo,  acrescido das vantagens pecuniárias que a ele  se integram, nos
termos  da  lei  ou  de  outros  atos  concessivos,  bem como  os  adicionais  de
caráter individual e quaisquer outras vantagens, excluindo-se

I - A parcela correspondente ao terço de férias;

II - A remuneração pela prestação de horas suplementares de trabalho; 

III - O abono de permanência;

IV - Outras vantagens instituídas em Lei, não passíveis de incorporação aos
vencimentos ou subsídios do servidor.

Art. 3º. No caso dos aposentados e pensionistas, a contribuição social de 14%
(quatorze  por  cento),  incidirá  sobre  o  valor  da  parcela  dos  proventos  de
aposentadoria  e  pensões  que  supere  o  valor  máximo  estabelecido  para  o
salário de benefício pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS aos
beneficiários do Regime Geral de previdência Social – RGPS.

Art. 4º. Os aposentados e pensionistas não abrangidos pelo Regime Geral de
Previdência  Social  –  RGPS  terão  seus  benefícios  e  pensões  pagos  pelo
Tesouro Municipal respectivos de sua vinculação.

Parágrafo  único.  A  partir  da  publicação  desta  lei,  todos  os  servidores
Estatutários do Município de Santa Lúcia que vierem a ser contratados deverão
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ser  obrigatoriamente  regidos  pelo  Regime  Geral  da  Previdência  Social  –
RGPS.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrários.

Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, 14 de Setembro de 2021.

Luiz Antonio Noli

Prefeito Municipal
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