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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA
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0 7 OUT 2019

Prolocolo nr. 
Hora______Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n°009 /19

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei Complementar n.° 009/19, 
que Da nova redação, Inclui e Revoga dispositivos na Lei Complementar n°115/2007.

Exposição de Motivos:
Encaminhamos a esta egrégia casa para aprovação, tendo em vista dar cumprimento as suges

tões advindas do TCE acerca de situações enfrentadas no dia a dia da Autarquia conforme as justificati
vas a seguir:

JUSTiFICATIVA: O texto do art. 23 estava truncado em alguns aspectos, dificultando a sua 
ensão. Assim, apropria-se da redação sugerida pela DPM a fim de torna-lo mais claro e objetivo. É ne
cessário que a definição de dependente e a perda da qualidade de dependente seja extremamente clara. 
Por outro lado, não cabe à autarquia definir o que é união estável, por isso a revogação do §5°. Ao mes
mo tempo, entende-se necessário incluir o
cônjuge separado de fato ao texto do artigo, assim como, complementar a forma de comprovação da 
condição de dependente.

compre-

JUSTIHCATIVA: O art. 33 carecia de complementação. Ademais, a forma de comprovação estava pre
vista em resolução, sendo mais adequado constar da legislação do RPPS conforme sugerido pela DPM.

JUSTiFICATIVA: O Art. 43 faltava regulamentação para alguns aspectos da aposentadoria por invalidez, 
bem como, não havia previsão expressa de como proceder nos pedidos de readaptação e reversão.

JUSTIFICATIVA: O Art. 45 atualização do que se entende por atividade de magistério, conforme ON 
02/2009 art. 60, §único.

JUSTIFICATIVA: o Art. 46 complementação, tendo em vista a ausência de previsão expressa na Lei n.
115/07.

JUSTIFICATIVA: O Art. 47 Não havia definição para o que seria a última remuneração para fins de pa
gamento do auxílio doença, o que é necessário. Do mesmo modo, não havia previsão legal quanto a 
situação agora prevista nos §§5° a 8o.

JUSTIFICATIVA: O Art. 50 Verificou-se, em comparação com o material da DPM, que a Lei 115/07 não 
estava prevendo várias situações atinentes ao salário-maternidade, portanto, trata-se de atualização e 
complementação.

JUSTIFICATIVA: O Art. 55 Verificou-se, em comparação com o material da DPM, que a Lei 115/07 não 
estava prevendo várias situações atinentes ao salário-família, portanto, trata-se de atualização e com
plementação. f
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JUSTIFICATIVA: O Art. 60 A Lei 115/07 refere que a pensão pode ser requerida a qualquer tempo, sem 
delimitar um prazo limite. Tal fato acaba por propiciar que o indeferimento em razão do transcurso do 
prazo prescricional seja questionado no Poder Judiciário, como já aconteceu. Assim, é necessário que o 
limite prescricional esteja expresso na Lei.

JUSTIFICATIVA: o Art. 66 A B Verificou-se, em comparação com o material da DPM, que a Lei 115/07 
não estava prevendo várias situações atinentes ao auxílio-reclusão, portanto, trata-se de atualização e 
complementação.

JUSTIFICATIVA: O Art. 74 §9° da Lei 115/07 pretendia definira remuneração do cargo efetivo, causan
do sérias confusões do conceito. O texto sugerido pelo material da DPIVI se coaduna melhor com a reali
dade da autarquia e com a regra de aposentadoria a que se refere o artigo.

JUSTIFICATIVA: O Art. 84 Texto adequado conforme sugestão da DPM, bem como, incluído limitador à 
desaverbações, que não possuía previsão legal na Lei 115/07.

JUSTIFICATIVA: O Art. 86 Texto adequado conforme sugestão do material da DPM. É necessário estar 
previsto de maneira muito clara e objetiva a questão da prescrição.

JUSTIFICATIVA: O Art. 87Não há razão para periciar o aposentado por invalidez após o prazo para apo
sentadoria compulsória.

JUSTIFICATIVA: O Art. 88 Necessidade de adequação e especificação. Utilizado o modelo da DPM. 
Quanto ao pagamento de resíduo/espólio, faltava previsão específica em portaria.

JUSTIFICATIVA: O Art. 89 A Na Lei 115/07 não há previsão para a revisão de atos administrativos em 
razão de erro material. Em reunião com o TCE/RS foi conversado sobre a necessidade de existir previ
são legal para estas questões, com a especificação das providências a serem adotadas, os prazos e a 
forma de restituição.

JUSTIFICATIVA: O Art. 90 Complementação conforme sugestão do material da DPM.

JUSTIFICATIVA: O Art. 91 A B C Complementação conforme material da DPM, em razão de não existir 
previsão na Lei 115/07. Houve orientação do TCE/RS especificamente quanto a previsão do recensea
mento. Observa-se que cabe ao Município realizar o recenseamento, atualizando a base de dados, pois 
esta compõe a base de dados para a realização do cálculo atuarial e, quanto mais correto estiver o ca
dastro, mais real é o resultado do cálculo atuarial.

JUSTIFICATIVA: O Art. 91 D A autarquia não possuía previsão legal acerca da tramitação dos requeri
mentos internos.

Atenciosamente.

Milic imii
refeito

DD
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°009 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.

Da nova redação, Inclui e Revoga dispositivos 
na Lei Complementar n°115/2007.

Alt. 1o Altera o Art. 14-1,11,111, Art. 18, Art. 23-III, §2°, §6° -1, III, §7°, Art. 45- 
§2°, Art. 51 - §1° e §2°, Art. 52, Art. 60, Art. 66 - §1° ao §7°, Art. 74 - §9°, Art. 86, Art. 87, 
Art. 88 - I, II, III, §3° e Art. 90 da Lei Complementar n°115/2007, passam a viger com as 
seguintes alterações:

"Art. 14 O Conselho Deliberativo é órgão de normalização e decisão do 
PREVICARAZINHO e terá 09 (nove) membros:

I - 02 (dois) representantes do Governo Municipal, sendo, um deles, o 
Secretário da Fazenda.

II - 06 (seis) representantes dos servidores segurados do PREVICARAZINHO, 
ativos, inativos e pensionistas considerando-se Prefeitura, autarquias municipais e 
Câmara Municipal, sendo: 4 (quatro) representantes dos servidores segurados 
ativos, 1 (um) representante segurado ativo do quadro do magistério municipal e 1 
(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 
Poder Legislativo Municipal a partir de lista tríplice elaborada peia Câmara Municipal, 
vedada a indicação de servidor público municipal ativo ou inativo.

DO CONSELHO FISCAL

Art. 18 O Conselho Fiscal será composto de 7 (sete) membros titulares e 
respectivos suplentes, distribuídos da seguinte forma: 02 (dois) serão designados 
pelo Poder Executivo, sendo que um deve ser servidor público municipal inativo e o 
outro deve ser contador ou técnico em contabilidade, e 05 (cinco) representantes 
dos servidores segurados do PREVICARAZINHO, ativos inativos e pensionistas 
considerando-se Prefeitura, autarquias municipais e Câmara Municipal, escolhidos 
mediante processo eleitoral pelos segurados do PREVICARAZINHO.

DOS SEGURADOS E DEPENDENTES

Art. 23...
Ml...
Ill - 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.

IV...



§2° Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso i, mediante declaração 
escrita do segurado e desde que comprovada a dependência económica, o enteado 
e o menor que esteja sob sua tutela, mediante apresentação de termo de tutela, e 
não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação.

§3°- §4a...
§5° revogado
§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 vinte e um 
anos de idade, salvo se inválidos ou que tenham deficiência grave ou intelectual ou 
mental, reconhecidas antes:

a) De completarem 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 portaria da 
autarquia, observando-se o que dispõe os artigos 32 a 33.

DA APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 45...
§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, conforme critérios e 
definições estabelecidas em norma de cada ente federativo.

DO SALÁRIO-FAMÍLIA

Art. 51 Será devido o salário-família, mensalmente, ao servidor ativo ou 
inativo, que tenha renda bruta mensal igual ou inferior à fixada pela legislação 
federal para a concessão do mesmo benefício pelo Regime Geral de Previdência 
Social, na proporção do número de filhos ou equiparados nos termos desta Lei, de 
qualquer condição de até quatorze anos ou inválidos. ,



§1° O valor da cota do salário-família será em valor igual ao fixado pela 
legislação federal para os segurados do Regime Geral de Previdência Social.

§2° Em caso de acúmulo constitucional, para aferir a renda bruta mensal do 
segurado deverão ser somadas as remunerações e/ou proventos percebidos.

Art. 52 O salário-família não se incorporará à remuneração ou ao benefício 
para qualquer efeito.

DA PENSÃO POR MORTE

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.

DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

Art. 66 O auxílio-reclusão será devido, em valor equivalente ao da pensão 
por morte, aos dependentes do servidor ativo recolhido à prisão que tenha renda 
bruta mensal igual ou inferior à fixada pela legislação federal para a concessão do 
mesmo benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, salvo na hipótese de 
permanecer este percebendo qualquer tipo de contraprestação dos cofres públicos.

§ 1o Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão, 
o recolhimento à prisão deverá decorrer de aplicação de pena privativa de liberdade, 
cumprida em Regime fechado ou semiaberto, sendo:

I - regime fechado aquele sujeito à execução da pena em estabelecimento de 
segurança máxima ou média; e

II - regime semiaberto aquele sujeito a execução da pena em colónia 
agrícola, Industrial ou estabelecimento similar.

§ 2° Os dependentes do servidor ativo detido em prisão provisória 
(preventiva ou temporária) terão direito ao beneficio previsto neste artigo.

§ 3° Não cabe a concessão de auxilio-reclusão aos dependentes do servidor 
ativo que esteja em livramento condicional ou que cumpra pena em regime aberto ou 
prisão domiciliar.

§ 4°Para a instrução do processo de concessão do auxilio-reclusão, atém da 
Documentação que comprovar a condição de servidor ativo e de dependentes, será 
exigida certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do 
segurado à prisão e o respective Regime de cumprimento da pena, sendo tal 
documento renovado trimestralmente.

§ 5° O auxilio-reclusão será devido enquanto permanecer o servidor ativo 
recolhido, nos termos deste artigo, e será rateado em cotas-partes iguais entre seus 
dependentes.

§ 6° Será revertida em favor dos dependentes restantes, e rateada 
iguaimente entre eles, a parte do beneficio daquele cujo direito ao auxilio-reclusão 
se extinguir.

§ 7° O auxilio-reclusão será devido a contar da data do efetivo recolhimento 
do servidor ativo à prisão, se requerido até noventa dias depois desta, ou da data do 
requerimento, se posterior.

DAS REGRAS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS E REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS



Art. 74 ...
§1°- §8°...
§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 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.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS

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.

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.
§2°...
§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, independentemente de inventário ou arrolamento, 
sendo que a forma de pagamento será definida por meio de portaria.

Art. 90 Salvo no caso do salário-família e do auxílio-reclusão, na hipótese de 
divisão entre aqueles que a eles fizerem jus e do abono de permanência, nenhum 
beneficio previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo nacional”. (NR)

Art. 2o Altera e Incluí dispositivos ao Art. 33, I, II, III, §1°, §2°, Art. 43, §1°, §7°, 
§10° ao §17°, Art. 47, §5° ao §8°, Art. 50 §1° ao §4°, Art. 54, I, ll.lll, §1° ao §3°, Art. 55, 
I, II, M e Art. 84 Parágrafo único da Lei Complementar n°115/2007, passam a viger com as 
seguintes alterações;



“DAS INSCRIÇÕES

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:
a) cônjuge e filhos: certidões de casamento e de nascimento;
b) companheiro ou companheira: documento de identidade e declaração 

de união estável registrada em cartório e, se for 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;

equiparado a filho: certidão judicial de tutela e, em se tratando de 
enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente;

c)

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 económica, 
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;
lU 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;
VII- 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;
XIII- 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;
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.



DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Art.43 A aposentadoria por invalidez 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 invalidez terá proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, ou 
doença grave, contagiosa ou incurável.

§2°ao §6°...
§7° A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer cargo ou 
função pública, apurada por junta médica da autarquia e será devida a partir da 
emissão do ato de sua concessão;

§8° e §9°...
§10° O aposentado por invalidez que se julgar apto a retornar à atividade 

poderá solicitar a realização de nova avaliação por junta médica oficial da autarquia, 
devendo instruir o pedido com manifestação médica neste sentido.

§11° O aposentado por invalidez, com menos de 75 anos, deverá se 
submeter, quando o instituto entender conveniente, à avaliação por junta médica da 
autarquia, sob pena de sustação do pagamento do benefício.

§12° As avaliações por junta médica oficial da autarquia serão agendadas 
mediante prévia comunicação ao aposentado por invalidez.

§13° Caso o segurado passe por avaliação da perícia médica do Município 
que ateste a ocorrência de alienação mental, o segurado será remetido para perícia 
específica da autarquia.

§14° O aposentado por invalidez que tiver cessada a incapacidade, 
verificada nos termos dos §§ 7° e 9°, será revertido ao seu cargo ou em outro cargo 
compatível com sua incapacidade, nos termos de Lei Municipal.

§15° O segurado aposentado por invalidez acometido de alienação mental, 
que tiver a curatela negada pelo Poder Judiciário ou que tiver a curatela levantada 
após seu deferimento provisório ou definitivo, será imediatamente encaminhado 
para nova perícia da autarquia, a fim de reavaliar sua atuai condição de saúde.

§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 portaria, para revisão da 
aposentadoria por invalidez.

§17° A pessoa com HlV/aids é dispensada da avaliação referida no §11°
deste artigo.

DO AUXÍLIO-DOENÇA

Art. 47 O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para 
o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de sua 
última remuneração de contribuição.

§1°...§40...
§5° Se o segurado, por motivo de doença, afastar-se durante quinze dias, 

retomando às atividades no décimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar dentro de



sessenta dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio- 
doença a partir da data do novo afastamento.

§6° A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento 
de saúde, salvo quando laudo de junta medica concluir desde logo, pela 
incapacidade definitiva para o serviço público.

§7° Será aposentado o segurado que após vinte e quatro meses, contínuos 
ou intercalados, de licença-saúde para tratamento de saúde, for considerado 
inválido para o serviço, mediante perícia médica da autarquia.

§8° A critério da autarquia, os segurados em auxílio doença poderão ser 
convocados a qualquer tempo para que realizem perícia médica.

DO SALARIO MATERNIDADE

Art. 50 Ao servidor ou servidora ativos, que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança, é devido o salário-maternidade pelos seguintes 
períodos:

l-ll-lil...
§1° Para a concessão do salário-maternidade será indispensável que conste 

da nova certidão de nascimento da criança ou do termo de guarda, o nome do 
servidor ou servidora adotante ou guardião/guardiã, bem como deste último, que se 
trata de guarda para fins de adoção, não sendo devido o benefício se contiver no 
documento apenas o nome do cônjuge ou companheiro(a).

§2° Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção simultânea de 
mais de uma criança, é devido um único salário-maternidade, observando-se quanto 
ao prazo a idade do adotando mais jovem.

§3° No caso de acumulação lícita de cargos, o segurado ou segurada fará 
jus ao benefício, concomitantemente, relativamente a cada vínculo funcionai.

§4° No caso de falecimento do servidor ou servidora ativo que fizer jus ao 
salário-maternidade, é assegurado ao cônjuge ou companheiro(a), que também seja 
servidor, o período do benefício restante a que teria o falecido, exceto no caso de 
morte do filho ou de seu abandono.

DO SALARIO FAMÍLIA

Art. 54 O pagamento do salário-família está condicionado à apresentação 
dos seguintes documentos:

I - certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao 
equiparado ou ao inválido, nos termos desta Lei;

II - caderneta de vacinação ou equivalente, quando o dependente conte com 
até seis anos de idade;

III - comprovante de frequência à escola, quando dependente a partir de
quatro anos.

§ 1° A comprovação de frequência escolar será feita mediante apresentação 
de documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do 
aluno, onde conste o registro de frequência regular ou de atestado do 
estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e frequência 
escolar do aluno.

§2° A manutenção do salário-família está condicionada à apresentação:
I - anual, no mês de novembro, de caderneta de vacinação dos filhos e 

equiparados até os seis anos de idade; e
II - semestral, nos meses de maio e novembro, de comprovante de 

frequência escolar para os filhos e equiparados a partir dos quatro anos completos.



§ 3° Será suspenso o pagamento do salário-família se o segurado não 
apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência 
escolar do filho ou equiparado, nas datas definidas no 2° deste artigo, até que a 
documentação seja apresentada, observando-se que:

I - não é devido o salário-família no período entre a suspensão da cota 
motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e sua reativação, salvo se 
provada a frequência escolar no período, e

II - se após a suspensão do pagamento do salário-família, o segurado 
comprovar a vacinação do filho, ainda que fora de prazo, caberá o pagamento das 
cotas relativas ao período suspenso.

Art. 55 O direito ao salário-família cessa automaticamente:
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;
II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se 

inválido, a contar da competência seguinte ao da data do aniversário;
ME - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a 

contar da competência seguinte ao da cessação da incapacidade.

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”. (NR)

Art. 3o Fica incluído a Lei Complementar n°115/2007, o parágrafo único ao Art. 
46, parágrafos 5o ao 9o ao Art. 49, parágrafo único ao Art. 53, Art. 66-A, Art.66-B, Art. 89- 
A, Art. 91-A, Art. 91-B, Art. 91-C, Art. 91-D, que passam a viger com a seguinte 
redação:

“DA APOSENTADORIA POR IDADE

Art. 46 ...
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.

I-II-III...

DO SALÁRIO-MATERNIDADE

Art. 49...
§1°- §4°...
§5° Para fins desta Lei, considera-se parto o evento ocorrido a partir da 

vigésima sexta semana (sexto mês) de gestação, inclusive em caso de natimorto.
§6° Tratando-se de parto antecipado ou não, ainda que ocorra parto de 

natimorto, este último comprovado mediante certidão de óbito, ou a criança venha a



falecer no prazo da licença, a segurada terá direito aos cento e vinte dias de salário 
maternidade, sem necessidade de avaliação por inspeção médica da autarquia.

§7° Tratando-se de servidora ativa ocupante de cargos acumuláveis, o 
salário-maternidade será devido em reiação a cada cargo.

§8° A remuneração a ser considerada para efeito deste artigo é aquela 
composta do vencimento básico acrescido das parcelas pecuniárias incorporadas 
ou não, excluídas aquelas de natureza indenizatória.

§9° No caso de falecimento do servidor ou servidora ativo que fizer jus ao 
salário-maternidade, é assegurado ao cônjuge ou companheiro(a), que também seja 
servidor, o período do benefício restante a que teria o falecido, exceto no caso de 
morte do filho ou de seu abandono.

DO SALARIO FAMÍLIA

Art. 53...
Parágrafo único: em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos 

pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, 
o salário-família passará a ser pago diretamente àquele servidor a cujo cargo ficar o 
sustento do menor.

DO AUXILIO RECLUSÃO

Art. 66- A. Os pagamentos do auxilio-reciusão serão suspensos:
I - se o dependente deixar de apresentar atestado trimestral, firmado pela 

autoridade competente, para prova de que o servidor ativo permanece recolhido à 
prisão; e

II - na hipótese de fuga do servidor ativo.
Parágrafo único. O benefício será restabelecido a partir da data da apresentação do 
atestado firmado pela autoridade competente, da recaptura ou da representação à 
prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto perdurar umas das 
causas suspensivas previstas neste artigo.

Art. 66-B. Caso o servidor ativo venha a ser ressarcido com o pagamento da 
remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes 
tenham recebido auxilio-reciusão, os valores correspondentes ao período deverão 
ser restituídos ao PREVICARAZINHO pelo segurado ou por seus dependentes. 
Parágrafo único. Os valores de que trata o caput serão atualizados de acordo com o 
índice ou fator que corrige os tributos municipais e sofrerão incidência de juros de 
6% ao ano.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS

Art. 89-A Os atos administrativos poderão ser revistos no prazo de cinco 
anos, a contar do ato ou a contar da data do registro, quando se tratar de benefício 
previdenciário, salvo casos de comprovada má-fé, que poderão ser revistos a 
qualquer tempo.

§1° A revisão do ato administrativo será realizada por meio de processo 
administrativo interno, a ser definido em portaria.



§2° Se identificado erro material que da revisão resulte em repercussão 
pecuniária em favor do segurado, ou seja, este recebeu valores menores do que 
tinha direito, este será restituído pela autarquia nos seguintes moldes:

I - o pagamento se dará em até quarenta e oito parcelas mensais e 
sucessivas, após findo o processo administrativo interno.

II - os valores devidos ao segurado terão sobre si aplicados juros e correção 
monetária vigentes contra a Fazenda Pública.

HI - as parcelas de restituição observarão o prazo prescricional aplicável à 
Fazenda Pública.

§3° Se identificado erro material cuja revisão resulte em repercussão 
pecuniária em favor da autarquia, ou seja, o segurado recebeu valor maior do que 
tinha direito, este deverá ser restituído à autarquia nos seguintes moldes:

I - o segurado poderá optar por efetuar a quitação integrai e imediata dos 
valores devidos, ou, a restituição se dará de forma parcelada, em ambos os casos o 
pagamento ocorrerá somente após findo o processo administrativo interno;

II - se o segurado optar peio pagamento parcelado, os valores serão 
descontados em folha até o limite de 20% dos proventos, salário base ou subsídio, 
no total de até quarenta e oito parcelas mensais e sucessivas, exceto se, para 
manter o limite de desconto em folha de 20%, as quarenta e oito parcelas não forem 
suficientes para quitação da dívida, poderá o parcelamento ser prorrogado por mais 
doze meses, totalizando então, até sessenta parcelas mensais e sucessivas;

III - os valores devidos pelo segurado terão sobre si aplicados os mesmo 
juros e correção monetária do §2°, inciso II acima.

§4° No caso dos parágrafos anteriores, em se tratando de valor de benefício, 
este será imediatamente revisado para o valor correto, não adquirindo, o segurado, o 
direito a valores até então percebidos a maior.

Art. 91- A 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. 91-B 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, inclusive as parcelas devidas no período de vigência da 
suspensão, as quais serão pagas pelo valor nominal.



Art. 91-C 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, anualmente, disponibilizado extrato previdenciário contendo as 
informações previstas neste artigo.

Art. 91-D Todos os requerimentos protocolados na autarquia serão 
respondidos em até trinta dias úteis, a contar da data do requerimento.

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

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

Art.5° Fica revogado o §5° do Art. 23.

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2019.

(ton Schmitz 
Prefeito /
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ASSUNTO: PROJETO DE LEI 

DATA DO PEDIDO: 10.09.2019 

REQUERENTE: PRESIDENTE DA AUTARQUIA

PARECER IURÍDICO 09/19

I. EMENTA:

Projeto de lei para alteração de artigos da Lei 115/07 - adequação e 
conformidade.

II. RELATÓRIO:

Vem ao exame dessa Procuradoria jurídica, por requerimento verbal da 
Presidente da Autarquia, 0 compilado do projeto de lei que determina alterações 
na Lei 115/07, para fins de adequações necessárias e atualizações pertinentes, o 
qual será submetido ao devido processo legislativo.

Passa-se à análise do solicitado.

/

III. FUNDAMENTAÇÃO:

Entende-se que cabe a esta Procuradoria manifestar-se acerca da 
regularidade do projeto de lei quanto ao seu conteúdo. Deste modo, observa-se 
que foi instituída comissão para analisar a Lei 115/07 composta dos servidores da 
autarquia e, inclusive pela procuradoria. A análise estava voltada para a 
identificação das alterações necessárias na legislação do RPPS principalmente do 
ponto de vista de adequação à legislação vigente e às situações administrativas 
que necessitavam de previsão em lei.
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Portanto, verifica-se que as alterações se deram dentro de estritos 
limites, não implicando em modificações nos benefícios previdenciários. As 
alterações se tratam, 
andamento das rotinas administrativas, bem como, para que fossem previstas 
em lei diversas situações que não o estavam, criando embaraços ao andamento 
das atividades do RPPS.

na verdade, de adequações necessárias ao bom

Observa-se que se tomou por base para a realização de ditas 
alterações o material parâmetro fornecido pela DPM (Borba, Pause & Perin - 
Advogados S/S) em curso de capacitação acerca da atualização da legislação dos 
RPPS, realizado por servidores do instituto. Ou seja, a grande maioria das 
alterações propostas está baseada em fonte adequada e confiável.

Outrossim, algumas alterações também vêm para dar cumprimento a 
sugestões advindas de consultas feitas ao TCE-RS, acerca de situações práticas 
enfrentadas no dia a dia da autarquia. Pontua-se que é necessário que estejam 
previstas em lei as condutas a serem adotadas em relação a diversos temas 
atinentes ao RPPS, e muitos não estão contemplados na Lei 115/07, a justificar 
tal projeto.

Diante disso, entende-se que o projeto é adequado e necessário.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se pela viabilidade da apresentação do 
projeto de lei, quanto ao seu conteúdo.

À consideração superior.

(

Carazinho/RS, 13 de setembro de 2019.

MtÇHrr.r- ú ) • O ■
MICHELE WEBER SCHEIDMANDEL

OAB/RS 92.789
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ATA N° 19/2019
Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2019, às 14h horas, na sala de reuniões 
do Previcarazinho, reuniram-se em sessão ordinária, os Conselheiros titulares do 
Çpnseiho Deliberativo, Luciana Basso, Caroline Machado Johner, Fábio Augusto da 
Siíva, Fabiano Santiago Pereira, Rubem Marcondes Siqueira, Ellen Carla Severo 
dos Santos e o suplente Paulo Ricardo Schaule de Lima, a Presidente Dioiena 
Maria Capitânio e os servidores do Instituto Aline Adam Barth, Alisson Luís Bottega,
Carla Luçiane Bettio, Cristiane da Silveira Diehl e Michele Weber Scheidmandel, 
para discutir e deliberar sobre o compilado de sugestões para alterações da Lei 
Complementar 115/07 (que trata sobre o Regime Próprio de Previdência), análise 
dos relatórios dos investimentos, despesas e receitas previdenciárias e 

. administrativas do mês de junho, e demais assuntos pertinentes. 1) A Presidente 
Dioiena iniciou a reunião saudando a todos e solicitando a leitura da Ata 18/2019, 
que depois de lida; foi aprovada e assinada por todos. 2) Em seguida Dioiena 
informou que conforme o Regulamento do Conselho, Fabiano deve assumir como 
conselheiro titular em razão do desligamento de Adriano Mauss, e que solicitou 
através de ofício enviado ao Presidente da Câmara, a nomeação do suplente para — 
o representante da Sociedade Civil. 3) Continuando, a advogada Michele comentou 
que o compilado de sugestões de alterações da 115/07 é resultado de um trabalho 
executado pela Comissão formada por alguns servidores do Previ, a Presidente e 
o Diretor Administrativo e Financeiro para discutir e analisar a Lei, sendo que todo 
o processo foi devidamente documentado, e se baseou em material fornecido pela 
DPM. Além disso, as adequações foram sugeridas em reunião ocorrida em abri! 
deste ano, no Instituto, com os auditores externos do Serviço Regional de Auditoria 
de Passo Fundo - TCE/RS, como forma de solucionar problemas administrativos 
que o Previ vem enfrentando e evitar processos judiciais. Dioiena mencionou que 
as propostas de alterações também foram enviadas ao Controle Interno que 
verificou e fez ponderações, e que após a análise do Conselho, pretende 
encaminhar o, compilado para as Comissões da Câmara, para promover o debate 
sobre o assunto. Os Conselheiros consideraram positiva a ideia para demonstrar 
aps vereadores a importância de alterar a Lei. Michele salientou que as alterações 
propostas não geram nenhum impacto financeiro aos segurados e ao Previ, e que 
por isso alguns artigos não foram analisados,, mas ficarão para um segundo . .. 
momento. 4) Iniciando a leitura, os conselheiros discutiram a alteração do artigo 14, 
que trata da composição do: Conselho. O conselheiro Fabiano lembrou que os 
servidores da Câmara solicitam uma vaga no Conselho, porém os demais |J*f> 
conselheiros consideraram a proposta de aumento do número de vagas de 
servidores ativos de 4 para 6 ideal, pois já garante uma maior representatividade.

. Discutiram ainda que o representante da Sociedade Civi! não deve ser um servidor \\ 
municipal, o que vem acontecendo, e solicitaram que essa informação conste no 'i,; 
artigo, para que fique mais claro. 5) As alterações propostas para. os artigos 23, 43,
45, 46, 47, 50, 51, 52 e 53 foram aprovadas pelos conselheiros sem ressalvas. 6)
Ao art. 33, foi sugerido manter-se a conduta já adotada quanto à união estável, 
exigindo-se obrigatoriamente a escritura pública como documento comprobatório , 
da existência da relação. 7) Sobre o artigo 49, soiicitou-se verificar se o disposto no 
§8° corresponde ao que está no estatuto. 6) Quanto ao artigo 54, que trata sobre o 
pagamento do salário-família, os conselheiros solicitaram que a advogada verifique 
a legislação atual quanto a idade inicial da obrigatoriedade da frequência escolar 
pelas crianças, pois essa informação também pode fazer com que seja necessário 
alterar alguns parágrafos deste artigo. 9) Os artigos 55, 60, 66 A e 66 B também 
foram integralmente aprovados. 10) Solicitou-se acrescentar ao §3° do artigo 66 a

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 y51 ê

r-r\;

/



^ 127*

52 expressão "prisão domiciliar'5. 11) Das disposições gerais sobre os benefícios, de 
que trata o artigo 74, os conselheiros questionaram a definição de remuneração de 
contribuição, e sobre as incorporações na aposentadoria. Michele explicou que o 
artigo 34 trata destes assuntos, e que para este artigo não foi proposta alteração 
neste compilado, mas fará parte da segunda etapa de revisão, que acompanhará a 
PEC da Previdência, os conselheiros então aprovaram a alteração. 12) 
Levantaram-se dúvidas sobre o artigo 84, pois alguns conselheiros não 
concordaram com a impossibilidade de desaverbação de período, mesmo que 
gerou vantagem financeira ao servidor, pois acreditam que seja possível 
desaverbar e restituir valores. Michele levantou a hipótese de prescrição de 
devolução, o que faria com que o ente acabasse recebendo parcialmente os 
valores, e ressaltou que o texto sugerido partiu de orientação da consultoria técnica 
do TCE/RS. Os conselheiros então solicitaram que Michele verifique sobre a 
questão da prescrição. 13) O texto proposto para os artigos 86,87 e 88 foi 
aprovado. 14) Já para o artigo 89, que trata da revisão dos atos administrativos, no 
parágrafo UI, sugeriu-se aumentar o número total de parcelas para restituição de 
valores, para 60, nos casos em que o percentual de 20% sobre os proventos não 
seja cabível dentro das 48 parcelas. 15) Os conselheiros assentiram também com 
a alteração do artigo 90, 91, 91 B, 91C, e com a inclusão do artigo 91 D, porém 
questionaram se o recenseamento poderá somente suspender os benefícios ou 
ensejar o seu cancelamento em casos específicos, como o do segurado 
desaparecido há mais de 7 anos. 16) Sobre os investimentos de junho, o mês 
fechou com um rendimento líquido de RS 1.426.855,34 (um milhão quatrocentos e 
vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e 
um total de património líquido de R$ 101.064.365,30 (cento e um milhões, 
sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos). 17) Os 
rendimentos apresentaram uma rentabilidade no mês de 1,4320% sendo que a 
meta atuarial era de 0,4968%, ou seja, a meta no mês foi superada em 0,9352%. 
No acumulado do ano atingimos um percentual de rentabilidade de 6,6389% para 
uma meta atuarial de 5,4814%, o que representa um superávit de 1,1064%. 18) O 
valor gasto com a folha do mês de junho foi de R$ 2.485.388,27 (dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete 
centavos) para 661 aposentados é 119 pensionistas. 19) O gasto com auxílio- 
doença foi de R$91.529,44 (noventa e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e 
quarenta e quatro centavos) para 37 servidores, e com salário maternidade foi 
de R$22.523,77 (vinte e dois mil, quinhentos é vinte e três reais e setenta e sete 
centavos) para 11 servidoras. 20) Os gastos administrativos no mês totalizaram R$ 
138.354,29 (cento e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro rèais e vinte e 
nove centavos). 21) O fundo de reserva da taxa administrativa fechou o mês com o 
saldo de R$ 1.603.274,67 (um milhão, seiscentos e três mil, duzentos e setenta e 
quatro rèais e sessenta e sete centavos). 22) Nada mais havendo a ser tratado, 
lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.^&C
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1 ATA N9 20/2019
Aos vinte dias do mês de agosto de 2019, às 14h horas, na sala de reuniões do 
Previcarazinho, reuniram-se em sessão ordinária, os Conselheiros titulares do 
Conselho Deliberativo, Luciana Basso, Caroline Machado Johner, Fábio Augusto da 
Silva, Fabiano Santiago Pereira, Emílio Steffens e Rubem Marcondes Siqueira, o 
suplente Jairo Storchi de Souza, o membro do Comité de Investimentos Silvio José 
Schneider, a Presidente Diolena Maria Capitânio, o Diretor Administrativo e 
Financeiro Fernandes Vedana e os servidores do Instituto Aline Adam Barth, 
Alisson Luis Bottega, Carla Luciane Bettio, Cristiane da Silveira Diehl, para discutir 
e deliberar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020, finalização das 
discussões sobre o compilado de sugestões para alterações da Lei Complementar 
115/07, nomeação do suplente do representante da Sociedade Civil, análise dos 
relatórios dos investimentos, despesas e receitas previdenciárias e administrativas 
do mês de julho, e demais assuntos pertinentes. 1) A Presidente Diolena iniciou a 
reunião saudando a todos e solicitando a leitura da Ata 19/2019, que depois de lida 
foi aprovada e assinada por todos. 2) Em seguida, Diolena deu a palavra para o 
agente de planejamento e orçamento Daniel Schu, para apresentar a LDO 2020.
Daniel iniciou esclarecendo que a LDO não fixa os valores, apenas delimita alguns 
critérios, pois os valores exatos constarão no orçamento. Daniel disse que já 
projetou os números para os anos de 2020, 2021 e 2022. Ressaltou que houve um 
aumento nos pedidos de aposentadoria, além do projetado no cálculo atuarial.
Esse aumento reflete diretaménte nas despesas e consequentemente nos valores 
do orçamento, uma vez que para o cálculo do reajuste, por exemplo, deve-se 
considerar a inflação mais o crescimento vegetative. Daniel continuou, explicando 
que a Portaria 464 de 19 de novembro de 2018, exige que se demonstre a 
capacidade de pagamento do ente na LDO, considerando-se para isso as 
despesas atuarias e os gastos com pessoal, ou seja, o passivo entra para o cálculo 
do limite de endividamento do ente. Elucidou que essa Portaria regula então a 
capacidade de pagamento do município, e inclusive é obrigatório anexar algumas 
das planilhas apresentadas pelo cálculo atuarial na LDO. Ao ser questionado sobre 
a atual situação geral do município quanto às despesas e receitas, Daniel 
comentou que existe a preocupação com a Reforma Tributária que está sendo 
discutida pelo governo, sendo que qualquer uma das propostas existente é 
desfavorável para Çarazinho, e deverá causar grande impacto nas receitas do 
município, pois atualmente, há um retorno expressivo de ICMS oriundo das 
empresas de logística instaladas na cidade, e com a reforma, pretende-se que o 
valor do ICMS passe a ser recolhido no local de consumo, e não mais no local da 
empresa que emite a nota fiscal. Ao final, Daniel apresentou as planilhas com os r 
valores projetados para a LDO, para a apreciação dos conselheiros. Todos os \ 
conselheiros ficaram satisfeitos com a explanação e não fizeram mais u 
questíonamentos. 3) Em seguida, Diolena apresentou o ofício, enviado pelo 
Presidente da Câmara de Vereados, onde nomeou a servidora Luciana Lampert de ' 
Souza como suplente do conselheiro Fabiano. 4) Dando continuidade, procedeu-se 
a leitura da consulta 04/2019, solicitada pelo Conselho para advogada Michele, 
para sanar as dúvidas que surgiram na reunião anterior, sobre as alterações da Lei 
115/07. Após a leitura, os conselheiros concordaram com as alterações propostas, 
incluindo a alteração do parágrafo I, do art. 14, que passou a prever a participação 
do Secretário Municipal da Fazenda como membro do Conselho. Os conselheiros 
autorizaram que a Presidente Diolena encaminhe o compilado pira as comissões 
da Câmara, como havia sido sugerido anteriormente. Diolena relatou que já enviou 
o compilado para a administração averiguar antes de criar o Projeto de Lei. O .^O 
conselheiro Fabiano novamente demonstrou preocupação com a falta de
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53 conhecimento dos legisladores sobre as pautas votadas nas sessões, a exemplo 
do Projeto 02/2019, votado na noite anterior, onde o Previ se manifestou contrário. 
Solicitou que o compilado seja primeiramente encaminhado a Comissão de 
Interesses Difusos e Coletivos, e a Comissão de Justiça e Finanças. 5) O 
conselheiro Fábio sugeriu alterar o número de conselheiros do Conselho Fiscal de 
3 para 5, a exemplo da alteração proposta para o Conselho Deliberativo. Os 
demais conselheiros apoiaram a ideia, 6) A Presidente Diolena informou que 
enviou ofícios solicitando representantes ao Sindicato, Aprocar e Administração, 
para compor a Comissão Eleitoral, que deverá realizar o processo eleitoral de 
escolha dos conselheiros e Diretor Administrativo e Financeiro para o biénio 2020- 
2021. 7) O Diretor Fernandes comentou que será preciso realizar o 
recredenciamento dos bancos dos fundos de investimentos, pois a validade 
encerra em 17 setembro, e a informação da renovação do deve constar no DAIR a 
ser enviado em setembro, que por motivo de programação da rotina do Previ, será 
enviado até dia 15 deste mês. Informou que o Comité de investimentos deverá se 
encarregar de analisar os documentos do recredenciamento e fazer todos os 
procedimentos necessários. 8) O conselheiro Fabiano falou sobre a Lei 13.846 de 
18 de junho de 2019, que alterou a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, e 
passou a exigir que todos os gestores e membros dos conselhos Deliberativo, 
Fiscal e Comité de Investimentos possuam certificação CPA-10. Diolena disse que 
a certificação representa despesas ao Previ, e por isso, pretende encaminhar 
apenas os novos conselheiros que serão eleitos é nomeados a partir de janeiro de 
2020, pois os atuais conselheiros devem permanecer nos Conselhos por somente 
mais 4 meses, e também acredita que haverá uma regulamentação da Lei, visto as 
dificuldades em certificar todos os membros. 9) Sobre os investimentos de julho, 
Fernandes informou que foi um mês positivo, embora tenha rendimento menor que 
no mês anterior, sendo que fechou com um rendimento líquido de R$ 920.238,71 
(novecentos e vinte mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos) e 
um total de património líquido de R$ 101.982.082,49 (cento e um milhões, 
novecentos e oitenta e dois mil, oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos). 
10) Os rendimentos apresentaram uma rentabilidade no mês de 0,9106% sendo 
que a meta atuarial era de 0,5872%, ou seja, a meta no mês foi superada em 
0,3233%. No acumulado do ano atingimos um percentual de rentabilidade de 
7,6099% para uma meta atuarial de 6,1009%, o que representa um superávit de 
1,4297%. 11) O valor gasto com a folha do mês de junho foi de R$ 2.479.229,12 
(dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e 
doze centavos) para 663 aposentados e 117 pensionistas. 12) O gasto com 
auxílio-doença foi de R$ 74.166,41 (setenta e quatro mil, cento e sessenta e seis 
reais e quarenta e um centavos) para 23 servidores, e com salário maternidade 
foi de R$ 25.551,95 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e 
noventa e cinco centavos) para 11 servidoras. 13) Os gastos administrativos no 
mês totalizaram R$ 120.432,35 (cento e vinte mil, quatrocentos e trinta e dois reais 
e trinta e cinco centavos). 14) O fundo de reserva da taxa administrativa fechou o 
mês com o saído de R$ 1.651.438,72 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um 
mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). 15) Nada /^qis 
havendo a ser tratado, lavrei a presente ata que será assinada pogxiirp -^por/i

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 os presentes.


