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Fica modificado o artigo 1º do projeto de lei complementar n.º 01/2019 – Mensagem nº 03, que passa ter a
seguinte redação:

            “Art. 1º Altera-se o § 1º do art.50 da Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

            “Art.50 (...)

           “§1º Enquanto não implementado o cronograma mencionado no caput, que tem por objetivo a gestão
centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria
Executiva do MTPREV a apresentação de propostas para financiamento do passivo atuarial e redução da
insuficiência financeira do sistema previdenciário estadual, que serão encaminhadas ao Poder Legislativo
pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no caput e no art. 10 desta
Lei.

           (...)”

JUSTIFICATIVA

O sistema previdenciário matogrossensse a cada ano que passa vem aumentando os gastos com o
pagamento de aposentadorias e pensões, chegando ao ponto de no exercício financeiro de 2018 os aportes
financeiros atingirem aproximadamente de R$ 1.1 (um ponto um bilhão de reais).

Situação que juntamente com o crescimento do passivo atuarial (projeção das receitas e despesas com
previdência para os próximos 75 anos) que a cada ano que passa atinge montantes cuja dificuldade de
financiamento é cada vez maior.

Em contrapartida o modelo adotado pela legislação vigente atualmente impõe que as medidas necessárias
ao equilíbrio das contas previdenciárias sejam discutidas no Conselho Estadual de Previdência órgão cujo
funcionamento pleno pressupõe que a unidade gestora previdenciária do Estado (MTPREV) atue de forma a
gerenciar as receitas e benefícios de todos os Poderes e órgãos autônomos o que não ocorre ante a não
elaboração do cronograma exigido pela Lei Complementar 560/14.
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Dificultando que se possa de fato implementar soluções para equacionar o crescimento dos débitos
previdenciários.

Além disso a redação apresentada não deixa claro o real papel da autarquia previdenciária nas discussões
acerca das possíveis soluções.

Assim, faz-se necessário deixar claro que o papel do MTPREV é o de apresentar alternativas, ao Chefe do
Poder Executivo, que possam colaborar com a redução dos déficits financeiro e atuarial da previdência e ao
mesmo tempo assegurar que as mesmas, caso sejam aprovadas pelo Executivo, serão discutidas junto aos
representantes da população, no caso a Assembléia Legislativa, até que a unidade gestora seja plenamente
implementada.

E permitir que o Estado não comprometa ainda mais suas finanças pelo crescimento da despesa
previdenciária sem que as possíveis soluções sejam apresentadas e discutidas.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Janeiro de 2019
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