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Res.;
Ass.:Senhor Presidente:

Na oportunidade em que lhe cumprimentamos cordialmente, vimos responder 

ao vosso ofício de n. OD N° 307/2019, datado de 10/05/2019. Após análise minuciosa do 

projeto de lei, apresentamos nossa discordância em relação a este porque prejudicial 

para a saúde financeira da autarquia. A uma, porque, com a redução dos vencimentos, 

consequentemente haverá redução da contribuição previdenciária (que passará a incidir 

sobre o novo valor, que será menor).

Tal fato é relevante, pois há um extenso contingente de servidores ativos que 

fará jus à aposentadoria integral com reajuste pela paridade. Portanto, contribuirá pela 

metade “por período indefinido'’ e, após, fará jus à aposentadoria integral com a 

remuneração do cargo efetivo e carga horária inteira. Isso implicará em evidente déficit 

atuarial, bem como, em evidente injustiça entre os servidores e burla ao sistema de 

custeio previdenciário.
O segundo ponto, se refere também ao sistema de custeio solidário da 

previdência. A redução de carga horária parte da premissa de que há excesso de 

servidores em relação à demanda. Logo, pressupõe-se que por esta razão não haverá a 

contratação de mais servidores. Então, além de uma parcela dos servidores ativos 

passar a contribuir menos para a previdência (com a redução dos vencimentos), não 

haverá a contratação de outros servidores que efetuariam contribuição para o RPPS.
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Ou seja, haverá impacto financeiro na autarquia, o qual deveria ser mensurado 

em cálculo atuarial específico.

Ainda, questiona-se a real necessidade do projeto, tendo em vista que o 

Município não informou ou demonstrou: (a) a existência de déficit com a folha, a justificar 

que precisa reduzi-la; (b) o levantamento de quais setores e de quantos servidores 

potencialmente poderiam aderir a esta redução de carga horária; (c) o estudo do impacto 

financeiro e orçamentário positivo (economia) e negativo (prejuízos decorrentes).

Por fim, entende necessário questionar se que tal medida é baseada no art. 23, 

§2° da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao que parece, permanece suspenso desde 

2007 pelo STF em razão da ADIN 2238 que não foi julgada. E que, neste caso, a 

redução da carga horária somente se justificaria em havendo evidente déficit 

orçamentário na folha de pagamento dos servidores e como medida excepcional por 

prazo determinado.

Era o que nos cabia manifestar.
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