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MENSAcEM N.o .!Aq 12019

reitero aos ilustres Senhores Depu

apreço.

Manaus, 3 de outubro de 2019
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Senhor Presidente

Senhores Deputados

Nos termos da Constituiçã,t Estadual, encaminho ao criterioso

exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Augusto Poder Legislativo o

anexo Projeto de Lei Complementar que "PRORROâA, na forma que especifica, o prazo

da majoração de 22% (vinte e dois por cento) da cantribuição mensal do Estado para o

custeio do Programa de Previdência, ALTERA os rncisos I e ll do artigo 83 da Lei

Complementar n.o 30, de 27 de dezembro de 2001, e dá outras providências."

O Projeto de Lei visa, em su artigo 1.o, prorrogar, nos mesmos

termos da Lei Complementar n.o 182, de 28 de dezenbro de 2017 e da Lei Complementar

n.o 192, de 14 de dezembro de 2018, a majoração da contribuição mensal do Estado do

Regime Próprio de Previdência do Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões do

Estado do Amazonas (FFIN), com o objetivo de garantir a programação orçamentária e

financeira do Estado, mantendo-se, assim, a boa gestão fiscal, e evitando que haja

maiores aportes de recursos do tesouro.

Ademais, a Proposição pretende alterar a redação dos incisos I e

ll do artigo 83 da Lei complementar n.o 30, de 27 de dezembro de 2001, a fim de

possibilitar que as contribuições mensais previdenciárias do Estado e do servidor possam

ser transferidas ao AMAZONPREV ate o décimo segundo dia, ao invés de até o décimo

dia, permitindo-se, assim, melhor fluxo de caixa para a quitação das contribuições

previdenciárias.

Certo da atenção que Vossa Excelências dispensarão ao Projeto,

na

DA LIMA
Governador do Es:ado

oPofnidade, expressões de distinguido

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUE CLÁUD|O DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O t2019

PRORROGA, na forma que especifica, o ptazo
da majoração de 22% (,tinte e dois por cento) da
contribuição mensal do Estado para o custeio do
Programa de Previdênc a, ALTERA os incisos I e
ll do artigo 83 da Lei Cc,mplementar n.o 30, de 27
de dezembro de 2001, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. 1.o Fica prorrogada, até 30 de setembro de 2020, a
majoração de 22% (vinte e dois po- cento), da contribuição
mensal do Estado para o custeio do Programa de Previdência,
prevista no artigo 1.o da Lei Complenentar n.o 157, de 28 de
setembro de 2015.

Art. 2.o Após o período de vigêrcia dos efeitos desta Lei,
a contribuição mensal do Estado para f, custeio do Programa de
Previdência do Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões
do Estado do Amazonas (FFIN) voltará a ser calculada com base
na alíquota prevista no artigo 53 da Le Complementar n.o 30, de
27 de dezembro de 2001.

Art. 3.o Os incisos I e ll do artigo 83 da Lei
Complementar n.o 30, de 27 de cezembro de 2001, que
"D|SPÕE sobre o Regime Própio de Previdência do Estado do
A.mazonas, estabelece seus P/anos de Benefícios e Cusfeio, cria
Orgão GesÍor e dét outras providências.", passam a vigorar com
a seguinte redação:

"4rt.83. ,.,......:

I - efetuar, até o décimt segundo dia corrido do
mês seguinte, após o paganento dos seruidores, a
transferência, em espécie, ao AMAZONPREV, das
contribuições mensais que lhe :ouberem, para o custeio
do Programa de Previdência de que trata esta Lei
Complementar;

ll - proceder, mensalmente, ao desconto, sobre a
respectiva remuneração, da cuttribuição dos segurados
ativos participantes do Prograrna de Previdência de que
trata esÍa Lei Connlementar, efetuando
impreterivelmente até o décima segundo dia corido do
mês seguinte, após o pagamento dos vencimentos, o
repasse dos valores estabelecdos no plano de Custeio
Atuarial, nos Íermos dos arÍs. 48, 49 e 50;"

Art. 4.o Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 30 de setembro de 2019.
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