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LEI COMPLEMENTAR N° 248 , DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dá nova redação, inclui e revoga dispositivos 
da Lei Complementar n° 115/07.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o Altera e revoga dispositivos nos art. 4o, 5o, 6o, 9o, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 
23, 33, 35, 41, 43, 45, 46, 60, 74, 76, 84, 86, 87, 88, 90 e91, inclui os artigos 91 A, 91B, 91C e 91D da 
Lei complementar n° 115/07 que passam a viger com as seguintes alterações:

“Art. 4o...

I - Diretoria Executiva da Previdência Municipal;

II ...III ...

Art. 5° A Diretoria Executiva da Previdência Municipal, com atribuições de 
administração, é formado por um Presidente e por um Diretor Administrativo/Financeiro e 
serão auxiliados por um Quadro de Servidores Auxiliares que poderão ser cedidos pelo Poder 
Executivo.

§ 1° O ato de nomeação do Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro da 
Diretoria Executiva da Previdência Municipal será por Decreto do Poder Executivo.

§ 2° O cargo de Presidente será exercido por servidor segurado, ativo com 
estabilidade ou inativo, devendo possuir formação superior de ensino e será nomeado pelo 
Prefeito, para um mandato de 04 (quatro) anos, permitindo uma recondução.

§ 3° O cargo de Diretor Administrativo/Financeiro será eleito mediante sufrágio 
universal dentre os segurados, ativos com estabilidade ou inativo, por meio de votação direta 
e secreta a ser realizada até sessenta dias antes do final de cada mandato. O candidato deverá 
possuir formação superior de ensino.

§ 4° A eleição de que trata o parágrafo anterior será regida por regulamento 
editado previamente por comissão eleitoral, composta por no mínimo cinco membros 
segurados do regime próprio de previdência, indicados pelas entidades de classe ou 
representativas dos servidores municipais e pela Diretoria Executiva, na proporção de um para 
cada, sendo nomeados pelo presidente do PREVICARAZINHO.

§ 5o(Revogado)

§ 6° O mandato do Diretor Administrativo/Financeiro, citado no parágrafo 
terceiro, será de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução.
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§ 7° Os membros da Diretoria Executiva da Previdêncja Municipal deverão 
atènder as seguintes exigências:

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais 
situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1° da Lei Complementar n° 
64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida lei 
complementar;

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em
parâmetros gerais;

III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas 
financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, de, no 
mínimo dois anos, conforme definido em regulamento da autarquia.

IV - ter formação superior;

V - ter estabilidade em se tratando de servidor ativo;

VI - não ter incorrido em falta apurada em processo administrativo transitada
em julgado.

§ 8° É vedado aos membros da Diretoria Executiva do PREVICARAZINHO 
participar ou fazer parte de entidades de classe ou representativas dos servidores municipais, 
devendo desvincular-se oficialmente destes no ato de nomeação.

§ 9° Em caso de vacância do cargo do Presidente da autarquia, por qualquer 
motivo, o Prefeito nomeará um substituto no prazo de 10 (dez) dias para cumprir o prazo 
restante do mandato.

§10...

§ 11(Revogado)

§12 (Revogado)

§13 (Revogado)

Art. 6° O cargo de Presidente do PREVICARAZINHO, terá remuneração igual à
de Secretário Municipal.

§1°...

§ 2° O servidor segurado designado para exercer a Presidência, perceberá a 
remuneração do cargo de presidente da autarquia e, havendo diferença de remuneração a 
maior do seu cargo efetivo, essa defasagem será completada pelo Tesouro Municipal.

Art. 9o O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal serão formados por 
segurados ativos, inativos/pensionistas e representantes do Governo Municipal, os quais 
serão eleitos e, após, nomeados pelo Prefeito, nas proporções previstas nos artigos 14 e 18, 
para exercerem a função de membros titulares e suplentes dos Conselhos, por um período de 
04 (quatro) anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único. Para a recondução será considerado tanto a atuação como
titular, quanto como suplente.
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Seção I - Da Diretoria Executiva da Previdência Municipal

Art. 10. A Diretoria Executiva da Previdência Municipal desempenhará suas 
funções na forma desta Lei e de seu Regulamento Interno.

Art. 11 ...

I ...VI...

VII - avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes a Diretoria 
Executiva e ao PREVICARAZINHO;

VIII ...X ...

XI - autorizar pagamentos limitados para prestadores de serviços conforme Lei 
8.666/93 e Lei n° 14.133/2021, reajustado pelo índice oficial vigente ou de acordo com o que foi 
estipulado em contrato.

XII...

Art. 12 Ao Diretor Administrativo/Financeiro compete o desempenho das 
atividades pertinentes às funções específicas, conforme descritas no regulamento interno da 
autarquia e auxiliar o Presidente nas atividades do PREVICARAZINHO.

§1°...

§ 2° A ausência de que trata o parágrafo anterior refere-se ao afastamento das 
funções do cargo de Presidente por motivos de doença, férias ou outro motivo de afastamento 
por período maior do que 05 (cinco) dias.

§3° Os membros do conselho deliberativo não são destituíveis ac/ nutum, 
somente podendo ser afastados de seus cargos depois de condenados em processo 
administrativo de responsabilidade instaurado pelo Prefeito ou em caso de vacância, assim 
entendido a decorrente de ausência não justificada em três reuniões consecutivas ou em 
quatro intercaladas num mesmo ano.

Art. 14 O Conselho Deliberativo é órgão de normatização e de decisão do 
PREVICARAZINHO, e terá 08 (oito) membros:

I...

II - 05 (cinco) representantes dos servidores segurados do PREVICARAZINHO, 
ativos, inativos e pensionistas considerando-se Prefeitura, Câmara de vereadores e autarquias 
municipais, sendo: 04 (quatro) representantes dos servidores segurados ativos e 01 (um) 
representante dos servidores inativos e pensionistas, escolhidos mediante processo eleitoral 
pelos segurados do PREVICARAZINHO;

III 01 (um) representante da sociedade civil escolhido pelo Presidente do 
Legislativo Municipal a partir de lista tríplice elaborada pela Câmara Municipal.

§1°...§ 2o...

§ 3° O Conselho Deliberativo reunir-se-á, inicialmente, em sessões ordinárias 
mensais e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou a requerimento, de 
03 (três) de seus membros; do Conselho Fiscal; do Presidente do PREVICARAZINHO, sendo 04 
(quatro) membros o número de quorum mínimo para a instalação do Conselho, ficando^
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assegurada a participação dos membros' do conselho nas sessões sem prejuízo de suas 
funções do cargo efetivo.

§ 4o ...§ 6o...

§ 7° Em qualquer das hipóteses do parágrafo 5°, será dada posse ao Suplente, 
e, na falta deste, o presidente do PREVICARAZINHO procederá à nomeação de um servidor 
segurado para recompor o conselho.

§ 8o...

§ 9° Os membros titulares do Conselho Deliberativo poderão receber uma 
espécie de remuneração, mediante publicação de lei específica para este fim.

§ 10 Para compor o Conselho Deliberativo, além de serem eleitos, os membros 
deverão satisfazer as seguintes exigências:

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais 
situações dé inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1° da Lei Complementar n° 
64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei 
Complementar;

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em
parâmetros gerais;

III - possuir, no mínimo, formação em curso médio de ensino, se eleito;

IV - possuir formação em curso médio ou superior de ensino, se designado pelo
Senhor Prefeito;

V - Revogado

Art. 15...

I ...VI...

VII - autorizar a contratação, na forma da lei, de instituição financeira oficial 
para a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e demais serviços correlatos à 
custódia de valores, bem como, a prestação de serviços de gestão e administração do 
cadastro social e financeiro dos servidores e gerir folha de pagamento da autarquia e dos 
beneficiários.

VIII...

IX - analisar as questões atinentes ao orçamento, PPA e LDO que digam 
respeito ao PREVICARAZINHO.

§ 1° O Conselho Deliberativo será auxiliado, no desempenho de suas 
atribuições relativas à aplicação dos recursos financeiros do PREVICARAZINHO, por comitê 
de investimentos integrado por representantes dos participantes e da administração, ao qual 
incumbirá:

I - deliberar acerca do plano anual de execução da política de investimentos do 
PREVICARAZINHO, a ser estabelecido em conformidade com o plano plurianual de 
investimentos e de custeio elaborado pelo Conselho Deliberativo, e com as respectivas 
programações econômico-financeiras e orçamentárias; s'
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II - acompanhar a evolução dos investimentos do PREVICARAZINHO e a 
compatibilidade de suas características presentes com as que motivaram a sua aprovação, 
deliberando acerca de alternativas e providências para a sua adequação;

III - acompanhar a conjuntura econômica, discutir cenários e deliberar sobre as 
propostas para á adequação do plano plurianual de investimentos e custeio e demais políticas 
de investimento do PREVICARAZINHO;

IV - sugerir critérios e aprovar procedimentos gerais e normas para a aplicação 
de recursos no mercado financeiro; e

V - propor critérios e aprovar procedimentos gerais e normas para a aplicação 
de recursos na aquisição e/ou a alienação de imóveis ou de empreendimentos imobiliários.

Art. 18 ...

§ 1o ...§ 5o ...

§ 6° Os membros titulares do Conselho Fiscal poderão receber uma espécie de 
remuneração, mediante publicação de lei específica para este fim.

§ 7° Para compor o Conselho Fiscal os membros, além de eleitos, deverão 
satisfazer as seguintes exigências:

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais 
situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1° da Lei Complementar n° 
64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei 
Complementar;

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em
parâmetros gerais;

III - Revogado

IV - pelo menos um conselheiro deverá possuir formação em curso superior de 
ensino, ou, no mínimo, em curso técnico de contabilidade e para os demais conselheiros, no 
mínimo, formação em curso médio de ensino.

Art. 19...

I ...III ...

IV - examinar quaisquer operações ou atos da Diretoria Executiva e de seus
membros;

V...X...

XI - convocar os membros da Diretoria Executiva para reuniões de 
esclarecimentos de assuntos do PREVICARAZINHO.

XII...

Art. 23 ...

I ...II ...
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III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

§2° Equiparam-se aos filhos, nas condições do Inciso I do caput, o enteado e o 
menor que esteja sob sua guarda ou tutela, desde que, cumulativamente:

I - o segurado declare, por escrito, a respectiva condição de dependente, 
apresentando o termo de guarda ou tutela, quando for o caso;

II - seja comprovada a dependência econômica, conforme regulamento da
autarquia.

§ 3o...

§ 4o...

§5° Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, 
mantém união estável com segurado, de acordo com a legislação em vigor.

§6°...

I - para o cônjuge, pela separação de fato, judicial ou divórcio, enquanto não 
lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por 
sentença judicial transitada em julgado;

III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 (vinte e 
um) anos de idade, salvo se inválidos ou que tenham deficiência grave ou intelectual ou 
mental, reconhecidas antes:

a) De completarem 21 (vinte e um) anos de idade;

b) Do casamento;

c) Do início do exercício de cargo ou emprego público efetivo;

d) Da constituição de estabelecimento civil ou comercial ou da existência de 
relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos 
completos tenha economia própria; ou

e) Da concessão de emancipação, mediante instrumento público, 
independentemente de homologação judicial, ou por sentença.

IV ...VI...

§7° A forma de comprovação, positiva ou negativa, das condições e requisitos 
de que tratam os parágrafos anteriores será estabelecida em regulamento da autarquia, 
observando-se o que dispõe os artigos 32 a 33.

Art. 33 A inscrição do dependente segurado será promovida por este ou quando 
do requerimento do benefício a que tiver direito o dependente, mediante a apresentação dos 
seguintes documentos, além dos arrolados no §2°, quando for o caso:

I - para os dependentes indicados no art. 23°, inciso I desta Lei:
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a) cônjuge e filhos: certidões de casamento e de nascimento;

bjcompanheiro ou companheira: documento de identidade e declaração de união 
estável registrada em cartório é, se fòr o caso, certidão de casamento com 
averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou 
ambos já tiverem sido casados, salvo se comprovada a separação de fato, ou 
certidão de óbito;

c) equiparado a filho: certidão judicial de tutela e, em se tratando de enteado, 
certidão de casamento ou escritura pública de união estável do segurado e 
certidão de nascimento do dependente;

II - pais: certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos
mesmos; e

III - irmão: certidão de nascimento.

§1° A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação dessa 
condição por inspeção médica oficial da autarquia, que poderá, sempre que entender 
conveniente, submeter o dependente à nova avaliação.

§2° Para caracterização do vínculo e/ou da dependência econômica, conforme o 
caso, devem ser apresentados, no mínimo, três documentos comprobatórios, podendo ser 
utilizados exemplificativamente, os arrolados a seguir:

I- certidão de nascimento de filho havido em comum;

II- certidão de casamento religioso;

III- declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado
como seu dependente;

IV- disposições testamentárias;

V- declaração especial feita perante tabelião; 

VI prova de mesmo domicílio;

V// - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou 
comunhão nos atos da vida civil;

VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

IX - conta bancária conjunta;

X - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado 
como dependente do segurado;

XI - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e 
a pessoa interessada como sua beneficiária;

XII - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o
segurado como responsável;

XIV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do
dependente;
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XV - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos;
ou

XVI - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

§ 3o...

Art. 35. A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do artigo 27 será 
de 22,00% (vinte e dois por cento) incidentes sobre a totalidade da folha de remuneração de 
contribuição dos servidores ativos, e incidente também, sobre o total da folha referente a 
parcela dos proventos e pensão no que supere o valor do teto do RGPS de cada órgão de 
origem.

§1°...

§ 2o...

Art. 41 ...

§1°...

§ 2° A taxa de administração será de 3% (três pontos percentuais) do somatório 
da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado 
no exercício financeiro anterior, podendo ser majorada, mediante edição de lei específica, 
conforme e nos casos previstos na legislação aplicável à matéria.

I ...III ...

Art.43 A aposentadoria por incapacidade permanente será devida ao servidor 
ativo que for considerado incapaz de readaptação e ser-lhe-á paga enquanto permanecer 
nessa condição, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 74.

§1° A aposentadoria por incapacidade permanente terá proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, 
ou doença grave, contagiosa ou incurável.

§ 2o ...§ 6o ...

§7° A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da 
verificação da condição de incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer cargo 
ou função pública, apurada por perícia médica do Município ou da autarquia e será devida a 
partir da emissão do ato de sua concessão;

§ 8o(Revogado)

§ 9o...

§10 A aposentadoria por incapacidade permanente será precedida de licença 
para tratamento de saúde, salvo quando laudo de perícia medica oficial concluir desde logo, 
pela incapacidade definitiva para o serviço público.

§11° Será aposentado o segurado que, sendo insuscetível de readaptação, 
apresentar incapacidade para o serviço público, verificada em perícia médica oficial, após 
vinte e quatro meses contínuos ou intercalados dentro de um período de trinta e seis meses.
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§12 0 aposentado por incapacidade permanente que se julgar apto a retornar à 
atividade poderá solicitar a realização de nova avaliação por perícia médica oficial, devendo 
instruir o pedido com manifestação médica neste sentido.

§13 O aposentado por incapacidade permanente, com menos de 75 anos, 
deverá se submeter, quando o instituto entender conveniente, à avaliação por perícia médica 
da autarquia, sob pena de sustação do pagamento do benefício.

§14° As avaliações por perícia médica oficial da autarquia serão agendadas 
mediante prévia comunicação ao aposentado por invalidez.

§15° Caso o segurado passe por avaliação da perícia médica do Município que 
ateste a ocorrência de alienação mental, o segurado será remetido para perícia especializada 
da autarquia.

§16° No caso do parágrafo anterior, se a perícia da autarquia apurar que o 
segurado não está mais acometido de alienação mental será instaurado procedimento 
administrativo, a ser definido em regulamento próprio, para revisão da aposentadoria por 
invalidez.

§17 O aposentado por incapacidade permanente que tiver cessada a 
incapacidade, verificada nos termos dos §§ 7o e 9o, será revertido ao seu cargo ou em outro 
cargo compatível com sua incapacidade, nos termos de Lei Municipal.

Art. 45 ...

I ...III ...

§1°...

§2° Para fins do disposto no parágrafo anterior, são consideradas funções de 
magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando 
exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de 
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico.

Art. 46 ...

I ...III ...

Parágrafo único - Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os 
proventos de aposentadoria concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.

Art. 60 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, devendo ser 
observadas, para o eventual deferimento, as regras da prescrição quinquenal estabelecidas no 
Decreto Federal n° 20.910, publicado no DOU de 08/01/1932.

Art. 74...

§1°...§ 8o...

§9° Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das 
remunerações que constituíram base para as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido estas
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destinadas para o custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários, inclusive nos 
períodos em que houve isenção de contribuição ou afastamento remunerado do cargo, desde 
que este seja considerado como de efetivo exercício.

§ 10 ...§ 12 ...

Art. 76 Fica o Executivo e a Câmara Municipal autorizada a cederem servidores 
de seus quadros para exercerem atividades junto ao PREVICARAZINHO.

Art.84 Desde que devidamente certificado e sem ressalvas, será computado, 
integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e 
municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de 
contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei.

Parágrafo único. Somente será possível a desaverbação de período 
anteriormente averbado pelo segurado, se esta não gerou o percebimento de nenhuma 
vantagem pecuniária, como abono permanência ou avanços, dentre outros, observado o que 
dispõe o art. 37, §14° da CF/88.

Art. 86 Aplicam-se aos benefícios garantidos pelo PREVICARAZINHO as regras 
da prescrição quinquenal estabelecidas no Decreto federal n° 20.910, publicado no DOU de 
08/01/1932.

Art. 87 O segurado aposentado por invalidez permanente, com menos de 75 
anos, e o dependente inválido de qualquer idade, deverão, sob pena de suspensão do 
benefício, submeter-se, a exame médico a cargo da autarquia, quando esta entender 
conveniente.

Parágrafo único A pessoa com HlV/aids é dispensada da reavaliação periódica.

Art. 88 ...

§1°...

I - ausência, comprovada mediante declaração escrita do outorgante indicando
o período da ausência;

II - moléstia contagiosa, comprovada através de atestado médico que evidencie
a situação do outorgante; ou

III - impossibilidade de locomoção, devendo a outorga ser acompanhada de:

a) atestado médico que comprove tal situação;

b) atestado de recolhimento à prisão, emitido por autoridade competente, nos 
casos de privação de liberdade; ou

c) declaração de internação em casa de recuperação de dependentes químicos,
quando for o caso.

§ 2o...

§3° O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus 
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma 
da lei civil, sendo que a forma de pagamento será definida por meio de regulamento da 
autarquia. s
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Art. 90 Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus, nenhum 
benefício previsto nesta lei terá valor inferior ao valor minimo a que se refere o §2° do art. 201 
da CF/88.

Art. 91. O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações 
encaminharão mensalmente a Diretoria Executiva do PREVICARAZINHO, relação nominal dos 
segurados e seus dependentes, valores de subsídios, remunerações e contribuições 
respectivas.

Art. 91A O Município manterá programa permanente de atualização cadastral 
dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas segurados do PREVICARAZINHO, 
denominado recenseamento previdenciário.

§1° O recenseamento previdenciário será realizado no mínimo uma vez a cada 
quatro anos, e será regulamentado por Decreto.

§2° O não fornecimento das informações exigidas, nas datas, locais e formas 
estabelecidas no decreto a que se refere o parágrafo anterior, autoriza a suspensão do 
pagamento dos benefícios previdenciários percebidos pelos aposentados e pensionistas e 
custeados pelo PREVICARAZINHO, até a regularização do cadastro.

§3° Uma vez regularizado o cadastro, os pagamentos suspensos serão 
liberados, inclusive as parcelas devidas no período de vigência da suspensão, as quais serão 
pagas pelo valor nominal.

Art. 91B Anualmente os aposentados e pensionistas deverão realizar o atestado 
de vida, conforme portaria emitida para este fim, sendo que o não comparecimento autoriza a 
suspensão do pagamento dos benefícios previdenciários percebidos por estes segurados e 
custeados pelo PREVICARAZINHO, até o efetivo comparecimento para realização do atestado 
de vida.

Parágrafo único Uma vez regularizado o atestado de vida, os pagamentos 
suspensos serão liberados em até dez dias úteis contados do efetivo comparecimento, 
inclusive as parcelas devidas no período de vigência da suspensão, as quais serão pagas pelo 
valor nominal.

Art. 91C Será mantido registro individualizado dos beneficiários, que conterá:

I - nome;

II - matrícula;

III - remuneração de contribuição, mês a mês;

IV - valores mensais e acumulados da contribuição do servidor ativo, inativo e
de pensionista;

V - valores mensais e acumulados da contribuição do município; e

VI - valores das contribuições previdenciárias mensais e das acumuladas nos 
meses anteriores do servidor ativo, inativo e do pensionista, bem como do Município, suas 
autarquias e fundações.

Parágrafo único Aos servidores ativos, inativos e aos pensionistas, quando for 
o caso, será, anuaimente, disponibilizado extrato previdenciário contendo as informações 
previstas neste artigo. .y-
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Art. 91D Todos os requerimentos protocolados na autarquia serão respondidos 
em até trinta dias úteis, a contar da data do requerimento, prorrogável por igual período.

§1° Cada requerimento seguirá o procedimento administrativo específico, 
definido por meio de regulamento da autarquia.

§2° Os servidores que desejam se aposentar voluntariamente, mesmo que já 
percebam abono de permanência, deverão realizar o requerimento de aposentadoria junto ao 
PREVICARAZINHO.

§3° No caso do parágrafo anterior, o setor de benefícios, no prazo do caput, 
analisará o pedido e os documentos do segurado e informará a este se já implementou todos 
os requisitos para a aposentadoria e, se sim, será informado da data do ato de 
inativação.”(NR)

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 19 de novembro de 2021.
iljfon Schmi' 

Prefeito I
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