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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. nO 159/17 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 075/17

Senhor Presidente:

Carazinho, 13 de julho de 2017.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

075/17, desta data, que Cria vaga de Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do

Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Municipio de

Carazinho - PREVICARAZINHO,

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei devido à necessidade de

criação de mais uma vaga do cargo de Agente Previdenciário no Quadro de Pessoal

Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do

Municipio de Carazinho - PREVICARAZINHO.

Desde a criação do Instituto, o setor de aposentadorias e pensões era

composto por três servidores cedidos pelo Município. Após a realização do

concurso, foi nomeada uma servidora e permaneceram duas cedidas pelo Município.

Hoje, em virtude dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado - TCE/RS e do

Controle Interno para o retorno das mesmas às suas funções de origem, o setor

conta com apenas a servidora nomeada pelo Instituto, o que gerou uma sobrecarga

maior de trabalho.

O referido setor, além de proceder aos trâmites relativos às

aposentadorias, pensões e diligências do TCE, também presta informações aos

Jervidoresativos sobre previsões de aposentadorias, cálculo 'dos proventos e as
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formas de inativações de acordo com as normas vigentes.

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de nomeação de mais

um profissional com as devidas atribuições legais para organizar, coordenar,

processar e controlar todas as atividades referentes âs aposentadorias e pensões

concedidas pelo Instituto.

A vaga em questão será preenchida através de concurso público que

será realizado pelo PREVICARAZINHO.

Anexamos cópia da Ata nO 03/2017 do Conselho Deliberativo do

PREVICARAZINHO, onde consta a aprovação da criação da referida vaga.

Atenciosamente,

PREVI/DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n" 1264, Centro

Telefone: (54)3331-26991 e-maU: prefeltura@carazinho.rs.gov,br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeltura@carazinho.rs.gov,br


PROJETO DE LEI N° 075, DE 13 DE JULHO DE 2017.

Cria vaga de Cargo no Quadro de
Pessoal Efetivo do Instituto de
Previdência dos Servidores Titulares de
Cargo Efetivo do Municípío de
Carazinho . PREVICARAZINHO.

Art. 1° Fica criada na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do
Municipio de Carazinho - PREVICARAZINHO, a seguinte vaga:

CARGO QUANTIDADE DE VAGAS PADRAO
Aoente Previdenciario 01 05

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a vaga"
criada nesse artigo estão descritas na Lei Municipal nO7.440/11,

Art. 2° Aplicar-se-a o Regime Juridico dos Servidores Públicos do
Municipio de Carazinho (Lei Complementar n,o 07/90) aos ocupantes da vaga criada
através da presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos
de provimento efetivo do Municipio,

Art. 3° As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de
dotações orçamentarias próprias do PREVICARAZINHO,

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2017,

DDV
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ATA NO 03/2017
Aos quatorze dias do més de Março de 2017, às 14:00 horas, nas dependéncias do
Previcarazinho, reuniram-se os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Paulo
Ricardo Schaule de Lima, Maria José Bischoff Barbiero, Fabiano Santiago Pereira, Emllio
Steffens Moraes, Fábio Augusto da Silva, Jane Iara Pimentel Ribeiro, Luana Dreyer, a
conselheira suplente Luciana Inés Lampert de Souza, o membro do Comité de
Investimentos Alisson Bottega, o Diretor Administrativo/Financeiro Fernandes Vedana, a
Presidente Diolena Capitania e a Advogada Michele Weber Scheidmandel, em sessão
ordinária, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: leitura, análise e assinatura
da ata da reunião anterior; criação de vaga de Agente Previdenciário, análise da reunião
com Secretário de Administração e análise dos investimentos de Fevereiro 2017. Logo em
seguida deu-se início a reunião. 1) A secretária Maria José fez a leitura da ata, sendo que
após análise dos presentes, a mesma foi assinada. 2)A Presidente relatou que na reunião
com o Secretário de Administração e com a participação do chefe do Depto. Pessoal
Norton, realizada no dia sete de março, foram tratados os seguintes assuntos: a)
recadastramento dos ativos, onde o Chefe do Dpto. de Pessoal sugeriu que as mesmas
pessoas que cuidam da efetividade das Secretarias façam o recadastramento. Sendo
assim, será conversado com estes servidores para saber se concordam; b) foi
apresentado ao Secretário sugestões para alteração no artigo 71 da LC 07/1990,
anteriormente alterado pela LC 167 de 05 de março de 2013, que trata dos limites para
consignaçãO em folha. Foi explicado que o referido artigo não deixa bem claro qual a
margem que deve ser adotada para as liberações dos consignados, e assim, o municipio
adota uma sistemática diferente ao do Previcarazinho, e que seria conveniente unificar
este entendimento. Foi relatado, também, que seguidamente surgem situações em que
após a liberação da margem para consignação efetuada pelo municipio, o servidor é
aposentado ficando com um comprometimento da sua renda com consignados maior do
que a lei permite. Isto ocorre, entre outros fatos, porque ao se aposentar algumas
vantagens recebidas na ativa deixam de ser recebidas. Outra situação relatada pelos
gestores é a de que a lei determina que haja reposição de custos, ou seja, tanto o
município como o Previcarazinho deveria cobrar para prestar este serviço aos bancos e
entidades autorizadas pela iei à consignação em folha e ajustar no Previcarazinho a
aplicação da lei, pois hoje é autorizado para os empréstimos consignados 30% sobre o
liquido e para as entidades sindicais 30% sobre o bruto. O secretário entendeu e
concordou com a proposição e informou que dará sequéncia ao estudo iniciado pelo
Previcarazinho visando as alterações cabíveis. 3) Sobre a criação de vaga de Agente
Previdenciário, a Presidente Diolena sugeriu encaminhar ao Legislativo projeto de Lei da
criação de vaga, e informou que não existe mais banca do concurso anterior, e assim,
fazer um contrato emergencial, aguardando a Prefeitura reaÍlzar concurso, para
podermos realizar o processo junto, barateando ,custos.ao previ~razinhoe sana~essa
deficiência de funcionário do Instituto. A conselheira LUClanasugenu consultar o.Tnbunal
de contas, sobre como proceder na contratação emergencial ou processo seletiVO,ViStO
que seria muito caro organizar um concurso. agora. A advogada Mlchele ficou
encarregada de pedir parecer com a Consultona Tecnlca Juntoao TCE. Deste modo,.ficou
decidido e aprovadO pelo Conselho que se envie um ofici? para a Secretana da
administração para que elabore um Projeto Lei para cnar a va~a.da A~ente
Previdenciário, e que após a resposta do TCE, serã~ tomadas as providenCIascablvels.
4) O Diretor AdministrativolFinanceiro explanou a analise financeira dos Investimentos do
més de Fevereiro de 2017, onde relatou que o mês fecho~ muito bom, com u;n

nd'mento liquido de R$ 1.103.043,77 (Um milhão e cento e tres mil e quarenta e tres
~:ai~ e setenta e sete centavos) e um total de Patrimônio líqUidO de R$ 67.634.751,59

(s t e sete milhões e seiscentos e tnnta e quatro mil e setecentos e clnquenta e um
re:~s:~i~quenta e nove centavos). 5) O Previcarazinho apresentou uma rentabilidade no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53



~ ~~
55 mês de 1,6579%, sendo que a meta atuarial foi de 0,7279%, deste modo ficamos acima
56 da meta no mês em 0,9300%. No acumulado do ano, fechamos com um superávit na
57 meta atuarial de 1,4209%. 6) O Fundo de reserva da taxa administrativa está com saldo
58 de R$ 355.061,40 (Trezentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e um reais e quarenta
59 centavos) atê o final de Fevereiro de 2017. 7) O valor gasto com a folha de 'nativos e
60 Pensionistas foi de R$ 1.917.175,82 (Um milhão e novecentos e dezessete mil e cento e
61 setenta e cince reais e oitenta e dois centavos) para 579 (Quinhentos e setenta e nove)
62 inativos e 118 (cento e dezoito) pensionistas. 8) Informou tambêm que os gastos
63 administrativos no mês de Fevereiro 2017 totalizaram R$ 93.376,14 (Noventa e três mil
64 trezentos e setenta e seis reais e quatorze centavos). 9) Os gastos com auxílio-<Joença
65 foram de R$ 22.707,10 (Vinte e dois mil e setecentos e sete reais e dez centavos) para 10
66 (Dez) servidores e cem salário maternidade foram de R$ 14.301,38 (Quatorze mil e
67 trezentos e um reais e trinta e oito centavos) para (6) seis servidoras. 10) O Presidente do
68 Conselho Fabiano comentou sobre a alteração do art. 66 da Lei Orgãnica, salientando
69 que o assunto tem informações desencontradas, e solicitou novamente que assuntos
70 relacionados com a previdência sejam encaminhados e consultado o Conselho
71 Deliberativo. Foi esclarecido pelo Diretor que os gestores do Previcarazinho não foram
72 informados previamente a respeito do envio do referido projeto de lei à Càmara, fato
73 também confirmado pela Presidente. 11) O Diretor entregou cronograma das datas das
74 próximas reuniões, sendo que devido a alguns feriados serem nas quartas feiras, algumas
75 reuniões foram agendadas para as terças feiras, sendo que os conselheiros irão debater
76 sobre isso quando da proximidade destas datas. 12) A Presidente Diolena informou que
77 nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2017 acontecerá em Gramado, o x:v Seminário
78 Sulbrasileiro de Previdência Pública, e questionou do interesse dos conselheiros na
79 participação. O conselheiro Fábio manifestou que quer participar, o presidente Fabiano
80 informou que participará pela Câmara de Vereadores, e ficaram de confirmar o interesse
81 até dia 24/03/2017 O censelheiro Paulo e a conselheira Maria José. Caso nenhum dos
82 dois possa participar, a conselheira Luana manifestou a intenção de ir ao evento. Nada
83 mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e para constar lavrei a presente ata
84 que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.

•



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO
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DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINM!G.EIRO' JUl ZOl1 I
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Estimativa do impacto orçamentário-financeiro,conforme memorando e documentos anexos, em
cumprimento ao disposto nos Arts. 15, 16, inciso 1,e 17. da Lei Complementar 10112000considerando

os dados:

PREVI

'ífS
CARAZINHO

ORGÃO 50 PREVlCARAZINHO

UNIDADE 02 ADMINISTRAcÃQ PREVICARAZINHO

SUB FUNÇÃO 09 PREVlD~NCIASOCIAL

PROGRAMA 2724152 PREVlo£NCIA SOCiAL SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

PROJETOIATlVlDADE 50020927241524005 MANUTENCÃO DOS SERVlCOS ADMINISTRATIVOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSOS RPPS
DOTAÇÃO PREVISTA

3592..Qf3319011000000_ VENCIMENTOSEVANTAGENSFIXAS
R$ 40.716.39

31313-0/33390460000OO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
R$4.080.00

TOTAL NO PROJETOIATMDADE 50020927241524005 R$ 44.796.39

Poder/órgão: EXECUTIVOIPREVICARAZINHO
Período: Ano de 2.017.Referência: Criação de 01 (uma) vaga para o cargo de Agente Previdenciário no quadro de servidores
efetivos do Instttu10 de Previdência dos Servidores nulares de Cargo Efetivo do Municipio de

Carazinho.

ORGÃO 50 PREVICARAZINHO

UNIDADE 02 ADMINISTRAr.Ao PREVlCARAZINHO

SUB FUNÇÃO 09 PREVlD~NCIA SOCIAL

PROGRAMA 2724152 PREVlDt:NClA SOCIAl SERVIDORES ATIVOs' INATIVOS E PENSIONISTAS

PROJETO/ATMOADE 5002092n41524007 CONTRIBUICÃO AO RPPS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSOS RPPS
DOTAÇÃO PREVISTA

31258-41331911300000O - OBRIGAÇOES PATRONAIS
R$ 8.957,61

31258-413319113000000 - OBRIGAÇOES PATRONAIS
R$ 17.304,47

TOTAL NO PROJETO/ATMDADE 50020927241524007 R$ 26.262,08

ORGÃO 50 PREVICARAZ1NHO

UNIDADE 02 ADMINISTRAf"':Ao PREVICARAZINHO

SUB FUNÇÃO 09 PREVlDt::NCIA SOCIAL

PROGRAMA 2724152 PREVlOt:NC ••••SOCIAL SERVIDORES ATIVOS INATlVOS E PENSIONISTAS

PROJETOIATMDADE 50020927241524008 CONTRIBU;;::iO AO CAPSEM

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSOS RPPS
DOTAÇÃO PREVISTA

31257-61331911300000O - OBRIGAÇOES PATRONAIS
R$2.442.98

TOTAL NO PROJETO/ATIVIDADE 50020927241524008 R$ 2.442,96



31313<'/33390460000OO - AUXIUO ALIMENTAÇÃO

31258-41331911300000O - OBRIGAÇOES PATRONAIS

31258-41331911300000O - OBRIGAÇOES PATRONAIS

31257-61331911300000O - OBRIGAÇOES PATRONAIS

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da criação de criação de 01 (uma) vaga para o cargo de
Agente Previdenciário no quadro de servidores efetivos do Instituto de Previdência dos Servidores
nulares de Cargo Efetivo do Municipio de Cara2inho para o periedo de 2.017.

O percentual apurado é relativo à receita total projetada para o ano de 2017 - R$ 42.000.000,00
(quarenta e dois mllh6eS de reais).

DECLARACÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso 11,da Lei Complementar 101100, que há previsão na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual de 2017 e de que serão disponibilizados os
recursos orçamentários e financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na
declaração, para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercido de 2017.

Carazinho, 13 de Julho de 2.017

DiO~~
Presidente d~':=o
{;~~vJ'~

Rafael Hackenhaar .
CRClRS 83.814
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