
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2021 

 

EMENDA - 1 

 

Incluir um artigo ao Projeto, onde couber, com a seguinte redação: 

 

“Art. .... Fica incluído o parágrafo único ao artigo 185 da Lei Complementar nº 918, de 04 

de novembro de 2021, com a seguinte redação: 

 

“Art. 185. ... 

 

Parágrafo único. A totalidade da retenção do imposto de renda incidente sobre os 

benefícios dos aposentados e pensionistas do IPREMM, que vier a ser recolhido até 31 

de dezembro de 2057, será contabilizada diretamente para fins do plano de custeio de 

equilíbrio do RPPS.” 

 

Em decorrência, dar a seguinte redação à ementa do Projeto: 

 

“Autoriza o parcelamento de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias 

oriundos da ausência de repasse dos aportes de cobertura de insuficiência financeira, 

de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Marília com o Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência do Município de 

Marília - IPREMM, das competências janeiro a dezembro de 2021, incluindo o 

décimo terceiro salário de 2021. Modifica a Lei Complementar nº 918/2021. Dá outras 

providências.” 

 

JUSTIFICATIVA: A inclusão do dispositivo se faz necessária para atender orientação do 

atuário para fins de ser apresentada à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, 

para capitalização do Plano Previdenciário. E muito embora, em termos de aporte numérico, 

a alteração não cause modificações significativa de valores, compatibiliza-se com a reforma 

que o Município de Marília promoveu em seu regime próprio de previdência social, 

permitindo que o resultado dos cálculos atuariais esteja ainda mais próximo com a realidade 

da autarquia previdenciária, assegurando, por fim, o vínculo da referida receita ao seu 

patrimônio pelo prazo estabelecido na Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, que 

dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de 

previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do déficit 

atuarial. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 


