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Carazinho, 2Tde julho de 2015,

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Paulino de Moura,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO083/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 083/15,
desta data, que Cria vaga de Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto de
Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de Carazinho -
PREVICARAZINHO, constante da Lei n" 7,440/11,

Exposição de Motivos:

Faz-se necessária a criação da vaga do cargo supracitado, para atuar junto ao
setor de aposentadorias e pensões daquele Instituto, visando suprir a demanda de serviço,
visto que, até janeiro do presente ano, atuavam no setor três servidoras, sendo duas cedidas
pelo Executivo e uma nomeada. Ocorre que uma das servidoras cedidas retornou ao
Executivo, o que gerou uma sobrecarga maior de trabalho. Salientamos ainda que a outra
servidora cedida pode solicitar aposentadoria a qualquer momento, pois já possui tempo de
serviço para tanto, o que acarretará a deficiência no efetivo atendimento das demandas do
setor que, além de proceder aos trâmites relativos às aposentadorias e pensões, também
presta informações aos servidores ativos sobre previsões de aposentadoria, sobre o cálculo
dos proventos e as formas dde inativação de acordo com as normas vigentes, bem como, a
expedição de certidões decorrentes de seus registros e assentamentos.

A vaga criada será preenchida através da nomeação de candidato
Concurso do Previcarazinho em vigor.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

ess
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PROJETO DE LEI N° 083, DE 27 DE JULHO DE 2015.

Cria vaga de Cargo no Quadro de
Pessoal Efetivo do Instituto de
Previdência dos Servidores Titulares de
Cargo Efetivo no Município de
Carazinho PREVICARAZINHO,
constante da Lei n° 7.440/11.

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

CARGO QUANTIDADE DE VAGAS PADRAO
Agente Previdenciário 01 5

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a vaga criada
neste artigo estão descritas na Lei Municipal nO 7.440/11.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município 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 desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias do Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo
Eletivo do Município de Carazinho - PREVíCARAZINHO .

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

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2015_
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~
CARAZfNHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE
CARGO EFETIVO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO

AV.fLORES DA CUNHA. N" 944 - CENTRO - CARAZlNHOIl'lS
www.previcarazinho.Com.br FONElFAX: (54) 3329-1122/331-7240 CEPo 99500-000

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme memorando e documentos anexos. em
cumprimento ao disposto nos Arts. 15, 16, inciso I, e 17, da Lei Complementar 101/2000 considerando os

dados:

Poder/órgão, EXECUTIVO/PREVICARAZINHO
Período: Ano de 2.015.
Referência: Criação de 01 (uma) vaga para o cargo de Agente Previdenciário no quadro de servidores
efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de Carazinho.

Impacto Orçamentário. Recursos RPPS
3592-0/3319011000000 - Vencimentos e vantagens fixas

31313-0/3339046000000 ~ Auxilio Alimentação

Total no Projeto/Atividade 50020927241524005

Previdência Sodal Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas !
Manutenr.ão dos Servicos Administrativos I

Dotação Prevista ~
R$ 34.507,46 I
R$ 3.555,50

R$ 38.062,96

ORGÃO

UNIDADE

SUB FUNÇÃO

PROGRAMA
PROJETO/ATIVIDADE

50
02
09
2724152
50020927241524005

Previcarazinho

Administrarão Previcarazinho

Previdência Social

j

.-.J
i,,

ORGÃO 50
j

,
Previcarazinho

j

--'
UNIDADE 02 Administracão Previcarazinho !
SUB FUNÇÃO 09 Previdência Social I
PROGRAMA 2724152 Previdência Social Servidores Ativos, Inativos e pensioniSlas_~

PROJETO/ATIVIDADE 50020927241524007 Contribuicão ao RPPS -1
Impacto Orçamentário - Recursos RPPS Dotação Prevista ----1
31258-4/3319113000000 - Obrigações patronais

R$7.591 ,64 .

31258-4/3319113000000- Obrigações patronais R$ 12.940.30 _=j
L

Total no Projeto/Atividade 50020927241524007 RS 20.531,94 i

____ !..L:.::...J ---~,RECE

ORGÃO 50 Previcarazinho

UNIDADE 02 Administracão Previcarazinho

SUB FUNÇÃO 09 Previdência Social

PROGRAMA 2724152 Previdência Social Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas

PROJETO/ATIVIDADE 50020927241524008 Contribuirão ao CAPSEM

Impacto Orçamentário. Recursos RPPS
Dotação Prevista

31257-6/3319113000000 Obrigações patronais R$ 2.070,45 , c"-" no
Total no Projeto/Atividade 50020927241524008 R$ 2.070,45 ~-_-~. , ,f'" ;\r!r:ü; .

.
O

1 7 JUl lU1\

, --~~CmT08ll." i .....,::...::.<\0 u ea
B l'r ' .I. ,." , ,. , .

http://www.previcarazinho.Com.br


- - -- - .. - . - - ._, -

llem
Impacto Crçarnentário Impacto financeiro

2015-% 2015 - RS
-

- -
3592-0/3319011000000 - Vencimentos e vantagens lixas 0,11% AS 34.507,46

31313-0/3339046000000 - AuxilioAlimentaçâo 0.01% AS 3.555,50

31258--4/331911300000O - Obrigações patronais 0.02% AS 7.591.64

312584f3319113000000 - Obrigações patronais 0,04% AS 12.940,30

31257-61331911300000o - Obrigaçoos patronais 0,01% AS 2.070,45

TOTAL 0,19% AS 60.665,35

~ .. PREVISÃClQÀÇAMENT ARi A pARA 2015
- - J, AS 31.454.000,00

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da criação de 01 (uma) vaga para o cargo de Agente
Previdenciário no quadro de servidores efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo
Efetivodo Municiplode Carazinho para o período de 2.015.

O percentual apurado é relativo à receita total projetada para o ano de 2015 - AS
31.454,000,00 (trinta e um milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais).

DECLARACÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16. Inciso 11,da Lei Complementar 101/00, que há previsão na LDO
e Orçamento Anual de 2015 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 exercício de 2015.

Carazinho, 27 de Julho de 2.015

~

:'t1M<

Maria Dominí e Caramalak
Presidente do revicarazlnho

~j)J,)J~~~))jJLll')..1) )))
J Rafael Hackenhaar

CRCIRS 83.814
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ATA N° 0212015
Aos onze dias do mês de fevereiro de 201S, às 13'30 horas, nas dependências do
PREVlCARAZ1NHO reuniram-se os conselheiros titulares, Doriane 8ento, Maurício
Mumbach Fragozo. Alexandre Ricardo Schneider. Vera Marisa Fülber. Diolena Maria
Capitáneo. Lisiane Bandeira; o conselheiro suplente Fabiano Santiago Pereira; os
membros do comitê de investimentos Silvio Schneider E: Alisson 80tega: o diretor
Administrativo/Financeiro Fernandes Vedana e a presidente Maria Dominique Caramalak
em sessão ordinária, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: leitura e aprovação
da ata da reunião anterior, análise do pedido de aumento diferenciado para os servidores
do PREVICARAZINHO, análise sobre a nomeação de um agente previdenciário, análise
do parecer da DPM sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária. análise das
planilhas de investimentos, receitas e despesas do PREVICARAZINHO e assuntos geraís.
O presidente do Conselho, sr. Maurício Mumbach Fragozo, deu inicio à sessão realizando
a leitura da ata da reunião anterior, sendo que após análise dos presentes, a mesma for
assinada. Na sequência, o presidente distribuiu a todos o cronograma das próximas
reuniões ordinárias do conselho deliberativo para o ano de 2015. A presidente Maria
dominique informou a todos do recebimento de e~mail da empresa ReferênCia em
resposta à solicitação de análise das atuais aplicações do PREVICARAZINHO, para
avaliação do Conselho e Comitê de Investimentos da necessidade ou não de realocações
dos ativos financeiros neste inicio de 2015, para a otimização da gestão financeira da
autarquia. Neste e-mail a empresa comunica que está analisando as mudanças
financeiras deste inicio de ano e também quais os fundos mais adequados para os
investimentos da autarquia, para então enviar propostas de realocações para a análise do
Conselho e do Comitê de investimentos. Portanto, a assessoria de investimentos
aconselha que, por enquanto sejam mantidas as mesmas política e postura nos
investimentos até uma adequada análise do atual cenário econômico. A recomendação foi
aceita por todos os presentes. O próximo assunto colocado em pauta, foi a análise da
solicitação dos servidores do PREVICARAZINHO sobre a possibilidade de concessão de
reajuste nos vencimentos, além da revisão anual, portanto com aumento percentual
diferencIado dos demais sf:rvidores públicos municipais. Primeiramente, a presidente
Maria Dominique expôs que buscou o aspecto lega! da questão e para ISSO solicitou
pareceres legais da advogada que presta serviços ao PREVICARAZINHO, sra. Sandra
Mara Zimmer e também o parecer da Procuradoria Geral do Município de Carazinho.
através do Assessor Jurídico Municipal, o Sr. Álvaro Moisés Sana. Citando na integra a
conclusão do parecer da advogada Sandra Mara Zimmer, transcrevemos: .lI De plano
cabe destacar, que a autarquia é dotada de autonomia administrativa, econômica e
financeira. bem como, personalidade jurídica, tendo, portanto, capacidade para propor Lei
que conceda reajuste aos vencimentos de seus servidores, além da revisão anual, trata-
se de conceder um reajuste real aos salários, reajustes independentes e específicos ,.
Ante o exposto, opina pela possibilidade de reajuste, além da revisão anual concedida
pela Lei Municipal n° 7913/2015, desde que observada a prévia dotação orçamentária e >r
Projeto de Lei que autorize a concessão da reajuste dos servidores do Instituto, e ainda,
respeitada a Lei de ResponsabilidadE Fiscal." Citando na íntegra, a conclusão do parecer '1".

do Assessor Jurídico Municipal Álvaro Moisés Sana, transcrevemos: ... " Cabe observar .•.' ""
que o Previ ,~uma autarquia municipal regida pelo mesmo regime juridico dos servidores '-- -

•..•._,~.c:Ço.. ' de C3.razinno. ::"'8. Co-~c,~emer:ta!' ,,'Ç.7i90 C:'),~,O ('8!'''' dispões 2 '"~
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d-eRS 3.640.009,36 , também positiva, mas nao alcançamos a meta atuarial do ano de
2014, que ficou 1,3482% aquém do ideal. Anajisando as planilhas do mês de janeiro de
2015, observou-se que, apesar da rentabilidade positiva no valor de R$5S9550,34, não
atingimos a meta atuarial que fechou em 1,9740%. enquanto que o percentual da
rentabilidade fechou em 1.4852%, com uma diferença de 0,4888% abaixo da meta
atuarial. Analisando as planilhas das receitas e das despesas do PREVICARAZINHO , a
presidente Maria Dominique e o Diretor Administrativo/Financeiro Fernandes Vedana
informaram que no ano de 2014 houve uma aumento significativo nos gastos
administrativos da autarquia, que são pagos com a taxa administrativa de 2% sobre as
receitas. Em relação aos outros anos, houve um aumento com os gastos administrativos
fixos e só no pagamento da folha dos salários, foi gasto em 2014, 52,64% do valor anual
disponível para a manutenção do Instituto. Para se ter uma idéia, do valor anual
disponível para 2014 de R$ 741,696,79, foi gasto para a manutenção da autarquia no
exercicio de 2014, o valor de de R$ 641,774,77, restando no final do ano, apenas um
saldo de R$ 99922,02. O Conselho decidiu que este saldo continuará sendo aplicado e
capitalizado normalmente, não será transferido para o fundo de previdência. pois
devemos deixá-lo disponive! para utilização nos gastos administrativos. As despesas
administrativas estão evoluindo num crescente, cada vez há uma "folga" menor no valor
disponível e as receitas não têm um crescimento proporcionaL Este cenário é
preocupante, pois a maioria das despesas administrativas são fixas e não há como
diminui-las. Com relação aos recursos previdenciários, há uma capitalização decrescente,
tendo em vista que não há um significativo aumento da receita e, por outro lado, as
despesas com aposentados. pensionistas estão crescendo progressivamente. Com essa
preocupação em mente, a presidente e o diretor Administrativo/Financeiro agendaram
uma reunião com o Prefeito Muncipal Renato Süss, que se realizará dia 12/02/2015. se
não houver adiamento, para discutir a questão e elaborar alternativas para o Executivo e
o PREVICARAZINHO. Conjuntamente será discutido como atuar para aumentar receitas'
quem sabe buscando outra fonte de receitas, bem como diminuindo as despesas do
PREVICARAZINHO, Uma das alternativas já utilizada em outros mun,cíp'os é diminuir as
despesas previdenciárias do RPPS, como auxilio maternidade e auxilio doença. que
passaria para a responsabilidade do Município, pois a autarquia não tem a gerência
sobre esses auxílios, que são concedidos pelo Executivo, e este tem os peritos médicos
necessários para fazer a fiscalização necessária do direito ou não da concessão do
benefido. Deste modo, não utiliza-se recurso previdenciário para pagamentos de auxilio e
pensões, o qual pode ser capitalizado. É importante trabalhar nesta questão de diminuir a
despesa, pois em comparação ao ano de 2013, o déficit atuarial aumentou em 12,11%.
Outro ponto a ser discutido com o Sr. Prefeito MunicIpal é o tema recadastramento da
base de informações dos servidores l1unicipais, para a realizaçao de um cálculo atuarial
mais realista e rigoroso O Conse!heirc, Alexandre Ricardo Schneider questionou o cálculo
atuarial, pois o déficit atuarial está aUlnentando anualmente e em breve se tornará uma
divida impagáveL Na sua opinião há u'na falha no método de cálculo desses valores, A
conselheira Diolena Maria Capitâneo qV3stionou se é possível fazer uma parceria com o
Executivo e real:zar uma segregação em massa parcial, meio a meio, entre Executivo e
PREVICARAZI~:HO, justificando que ra criação do RPPS, deveria ter havido uma
segregação em 118ssa, mas tal process,') não foi realizado. Com isso, questiona se não
_ ',._~ ~. _i •..• -Ig 'n1 .'lpO ""0 -"~~.""'-':'2 "'....r....8<'--- ..,.,~,;;.<::-<:- r, ,...~:::.<::'--8.....•"'- -__': -:c d,cc;;"";1e"e ::l Li. \ .••~::J l~:'.C".,,~ ~,Cl.C; ,"::!c:. :~~...;:;',-,." .~.'"''-'.'-'. '- .:::
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SA I'<I0MENSAt:. 2015
R$ 2.654 42. .,. : , CARGO

AGENTE PREVIDENC1ARIO

. - - , -DESCRI A - - -. 'f - .. . MENSAL-
- , ANUAL -

-
SAL RIO 1'<$ 2.654,42 1'<$ 34.507,46

CONTRIBUICAO PATRONAL 22% 1'<$ 583,97 1'<$ 7.59164

AMORTIZA AO PASSIVO ATUARIAL l37 50%\ 1'<$ 995,41 1'<$ 12.94030

CAPSEM PATRONAL (6%l R$ 15927 R$ 2.07045

VALE AUMENTA AO R$ 273 50 R$ 3.55550

TOTAL R$ 4.66657 RS 60.66535

-- -.- "1-

- -
34.507,46
22.602.39

3.555.50
60,66535

0.19%

55.834.613,65
1.116.69227

31.454.000,00

. .,
2014

ENTE P a IDE CIARIO ;

R$
RS
R$

- -~ " -- ~ • ,AXA ADMINIS TIV - 2

NO -
:TOTAL OAS REMUNERA ES OE 2014

'TAXA ADMINISTRATIVA 2% PARA 20 5 ~
,PAEVISAO DR AMENT RIA'. ANO DE 2015 ,- "

- --:-, PA :TO NUAL' CI'<'A AO.DE UMA VAGA '"A
. SAL I'<IOS- EM VALORES I'< RS

ENCARGOS ADICIONAIS" EM VALOI'<ES RS R$
,'VALE ALlMENTAÇAO- EM VALORES IR R$
_ ' TOTAL GEI'<AL - EM VALORES A A$

IMPACTO NO OI'< AME O. EM PEI'<CENTUAL •

• TABELA DE VENCIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N97.913120015 DE 12101/2015



PREVI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

~

TITULARES.DE'CARGO EFETIVO DO
,..~ MUNICIPIO DE CARAZINHO

••

AVENIDA FLORES DA CUNHA, N' 944 _ CENTRO. FONE/fAX: (~4) 33Z~.1122
CNPJ: 10,225.642/0001.42 CARAZINHO - RS CEPo 99500-O011

CARAZINHO

TABELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
DO PREVICARAZINHO

VIGÊNCIA - AlC JANEIRO/20lS

CLASSES
!

PADRÕES A B C D E F G
\

01 763,16

,

I I

02 1.459,94 \

03 1.858,10

-1
I

04 2.256,26
i

, :
05 2.654,42

3.052,58 I
,

06
I

,

OBSERVAÇÕES:

1) Valores expresso em reais
2) Reajustesalarial (9.4%)concedidopelaLEI N°7.913de 12/01/2015
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