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Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

Pontes Gestal, 31 de maio de 2019. 

Com nossos respeitosos cumprimentos, estamos enviando 

incluso o Projeto de Lei que dispõe sobre alteração do § 32  do artigo 29 da Lei 978, de 27 

de dezembro de 2005, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, adequa as Emendas 
Constitucionais e a nova redação da Lei Federal n° 9.717/98 e dá outras providências. 

Certos de que podemos contar com a valiosa atenção costumeira 

dos nobres pares desta casa de Leis, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Esmeraldo Cristiano Carolino 
Prefeito Municipal 

AO 
EXMO. SR. 
SIDNILSON DOS REIS DONIZETE CARDOSO 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
PONTES GESTAL-SP  
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= PROIETO DE LEI N2  014 DE 31 DE MAIO DE 2019 = 

(Altera o § 32  do artigo 29 da lei Municipal n° 978 de 27e de Dezembro de 2005) 

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO, Prefeito do 
Município de Pontes Gesta!, Comarca de Cardoso, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pontes 

"Gesta', aprova e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei' 	  

Artigo 12. Dá nova redação ao § 32  do artigo 29 da lei Municipal n2  978/2005, que 
passa ter a seguinte redação. 

Artigo 29 - 	 

§ 3Q - O segurado que tenha completado nos termos do §12, as exigências para 
aposentadoria por tempo de contribuição e que com, no mínimo 25 (Vinte e Cinco) anos de 
contribuição se professor, 30 (trinta) anos de contribuição se mulher, 35 (trinta e Cinco) 
anos de contribuição se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor 
da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contidas no artigo 40,§ 12, II da Constituição da República. 

§4Q - 	 
§59 	 

Artigo 22. Esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Pontes Gestal, aos trinta e um dias do mês de maio do ano 
de dois e mil e dezenove. (31.05.2019) 

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO 
Prefeito Municipal 
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