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Carazinho, 16 de dezembro de 2013 .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURAMUNICIPALDE CARAZINHO

Of. nO248/13 - GPC

.Excelentíssimo Senhor,

Ver. OUoA. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n.o 011/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

Complementar n.o 011/13, desta data, que Dá nova redação ao S 6° do Art. 5°, Art. 39,

caput e S 8° do Art. 43 da Lei Complementar nO115/07.

ExposiCão de Motivos:

Com relação a nova redação do S 6° do Art. 5°, esta se faz necessária para

evitar que o PREVICARAZINHO tenha que fazer a cada ano uma eleição, ora dos

Conselhos Deliberativo e Fiscal, ora do Diretor Administrativo/Financeiro. Ainda, que o

mandato do Diretor Administrativo/Financeiro não coincida com os dos prefeitos que detêm

a prerrogativa de nomear o Presidente da Autarquia e para impedir que Presidente e

Diretor Administrativo/Financeiro assumam mandatos no mesmo período, fragilizando a

gestão do PREVICARAZINHO.
A folha de pagamento é gerada pelo setor de pessoal e enviada aos Setores

de Contabilidade e Tesouraria, que realizam os lançamentos contábeis, empenhos e

efetuam o pagamento da mesma. Depois desses lançamentos e fechamentos são emitidos

os slips de pagamentos dos valores retirados dos funcionários e também empenhadas as

obrigações patronais, que são realizadas por recursos, dependendo de alguns dias úteis

para a realização destas tarefas e suas conferências, para posterior pagamento, sendo

inviável a execução destes na mesma data dos valores líquidos dos servidores. Por esse

motivo, propõe-se a alteração da atual redação do artigo 39, passando a responsabilidade

do desconto, recolhimento ou repasse das contribuições previstas para o dia 10 (dez) do

mês subseqüente. 4-
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Quanto a alteração proposta no caput do Art. 43, informamos que é matéria

pacificada pelo Tribunal de Contas do Estado que as aposentadorias por invalidez sejam

contadas a partir da data do Ato Inativatório, devidamente publicado. O TCE tem devolvido,

para diligência, todos os processos de aposentadoria por invalidez, contados a partir da

data do laudo pericial, conforme a redação em vigor do artigo em comento.

Segundo a redação atual do 9 ao do Art. 43 da Lei Complementar em

questão, todo e qualquer servidor que for aposentado por invalidez decorrente de doença

mental, deverá constituir curador para fins de recebimento do beneficio, ou seja, a

legislação condiciona o pagamento do beneficio à apresentação do termo de curatela.

Em precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal

Regional Federal da 4" Região, a exigência por parte das autarquias do termo de curatela é

injustificável e inadequada, contrariando os principios constitucionais. Aduzem que,

embora o segurado seja portador de alguma doença mental que o torne incapaz total e

definitivamente ao exercício de atividades laborativas, não necessariamente, a patologia

condiciona a sua incapacidade de gerir a vida civil, a ponto de decretar a sua interdição,

com a perda da capacidade de praticar todo e qualquer ato da vida civil. Entretanto,

enquanto houver a previsão legal (9 aO),o Instituto Previdenciário, frente ao principio da

legalidade, terá que exigir curador de todo segurado que for aposentado por invalidez

decorrente de doença mental (genérico), mesmo que a patologia não lhe torne incapaz

civilmente.
Anexamos cópia da Ata nO165/13, do Conselho Deliberativo da Autarquia,

bem como pareceres do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carazinho,

APROCAR e Delegações de Prefeituras Municipais - DPM, favoráveis as alterações

propostas.

Atenciosamente,

PREVI/DDV
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARAZINHO
VENÃNCIO AIRES, 21 - 3' ANDAR - SALA 316 - CARAZINHO RS - CEP 99500-000

CGC MF. 93.852.671/0001-61 - FONE (Oxx54) 3314883/8114-3021

Carazinho/RS, 07 de Outubro de 2013.

Senhor Presidente:

Ao tempo em que o cumprimentamos cordialmente, vimos informar o
. nosso parecer sobre as alterações a Lei Complementar n"115/2007 que se refere 80

PreviCarazinho.

Nosso Parecer é FAVORÁ VEL.

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já, agradecemos.

Atenciosamente,

SI'. Olto Gerhardt
MD PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO-RS
NESTA
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Sindicato dos Professores Municipais de Carazinho

lima Sra.
Maria Oominique Caramalak

MO Presidente PREVI Carazinho

Carazinho - RS.

Prezada Senhora
Em resposta a correspondência recebida a APROCAR I SINDICATO

vem manifestar através deste, parecer favorável as alterações propostas em

reunião com o Conselho Deliberativo na data de 18 de setembro de 2013.

Sem mais para o momento.
Renovamos nosso apreço e considerações.

Carazinho, 07 de outubro de 2013

&~/.&.
p.p. Sindicato dos Professores Muni ipais de Carazinho - Aprocar

Clarice Kaiser - residente

Sinclicato dosProfessores
Mlmlcipais de Cafêlizinho
APROCAR I SINDICATO
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Informação Eletrônica nO2.151/2013

Destinatário: MUNiCíPIO DE CARAZINHO - PODER EXECUTIVO.
Consulente: Daiane Della Valle, Escriturária.

Registro da consulta: 71.510/2013.

Texto da consulta: "Solicitamos parecer quanto as alterações propostas na Lei Complementar nO 115/07,
que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de Carazinho -
PREVICARAZINHO, conforme minuta de Projeto de Lei e justificativa em anexo." [sic] Segue transcrição
parcial do Projeto: "Art. 1° O 36° do artigo 5°, artigo 39, caput e 3 8° do artigo 43 da Lei Complementar nO
115/07, que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de
Carazinho - PREVICARAZINHO, passam a viger com as seguintes redações: "Art. 5° [...] 3 6° O mandato do
Diretor Administrativo/Financeiro, citado no parágrafo terceiro, será de 02 (dois) anos, permitida somente
uma recondução, com exceção para o pleito de 2014, onde o mandato será majorado para 03 (três) anos, a
ser exercido de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017, mantendo nos mandatos posteriores o
prazo estabelecido de 02 (dois) anos. [...] Art. 39. A responsabilidade pelo desconto, recolhimento ou repasse
das contribuições previstas nesta Lei será do dirigente máximo do órgão ou entidade que efetuar o
pagamento da remuneração, subsidio ou beneficio e ocorrerá até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxilio-
doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e
atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, e ser-Ihe-á paga
a partir da data do Ato Inativatório. [...] 3 8° O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez
decorrente de doença mental (alienação mental), que torne o servidor incapaz de gerir os atos da vida civil,
somente será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que
provisório. [...] Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Opinamos:

1. As alterações propostas são tecnicamente viáveis.

2. Quanto a redação proposta ao art. 5°, 36°, da Lei Complementar nO 115/2007, já nos manifestamos na
Informação Eletrônica nO1.814/2013, opinando no sentido de que sendo conveniente e oportuno, nada obsta
a majoração excepcional do mandado do Diretor Administrativo/Financeiro para o próximo pleito (de dois
para três anos, retornando, no pleito subsequente, ao mandato de dois anos).



3."Suanto a redação proposta aos demais dispositivos da Lei Complementar nO115/2007 (art. 39, caput, e
98° do art. 43), também opinamos pela viabilidade, sobretudo porque, como indica a Justificativa, é hoje
pacífico no TCE que a aposentadoria por invalidez é devida a contar da concessão (e não do laudo), bem
como é tranquila a conclusão de que o servidor inválido não perde, automaticamente, a capacidade para a
prática de atos da vida civil, impondo, efetivamente, neste particular, a adequação da lei no tocante a
exigência de curador.

Permanecemos à disposição.

Júlio César Fucilin; Pause
Diretor - Área de Pessoal
OAB/RS N" 47.013
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 011, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dá nova redação ao ~ 6° do Art. 5°, Art. 39,
caput e ~ 8° do Art. 43 da Lei Complementar
nO 115/07.

Art. 1° O 9 6° do artigo 5°, artigo 39, caput e 9 8° do artigo 43 da Lei Complementar
nO115/07, que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no
Município de Carazinho - PREVICARAZINHO, passam a viger com as seguintes redações:

"Art. 5°...

~ 6° O mandato do Diretor Administrativo/Financeiro, citado no parágrafo
terceiro, será de 02 (dois) anos, permitida somente uma recondução, com exceção para
o pleito de 2014, onde o mandato será majorado para 03 (três) anos, a ser exercido de 01
de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017, mantendo nos mandatos posteriores o
prazo estabelecido de 02 (dois) anos.

~ 7°...~ 13....

Art. 39. A responsabilidade pelo desconto, recolhimento ou repasse das
contribuições previstas nesta Lei será do dirigente máximo do órgão ou entidade que
efetuar o pagamento da remuneração, subsidio ou beneficio e ocorrerá até o dia 10 (dez)
do mês subseqüente.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando
ou não em gozo de auxilio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o
exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação
que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, e ser-Ihe-á paga a partir da data do
Ato Inativatório.

~ 8° O pagamento do benefício de aposentadoría por invalidez decorrente de
doença mental (alienação mental), que torne o servidor incapaz de gerir os atos da vida
civil, somente será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo
de curatela, ainda que provisório.

~ 9°..." (NR)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pUblicaçãb.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2013.

PREVIIDOV
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