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ATA ORDINÁRIA Nº 203           Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às quatorze 

horas e trinta e cinco minutos iniciou a reunião ORDINÁRIA do 

Conselho Municipal Previdenciário na sala de reuniões do Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Servidores (IAPS) de São Leopoldo, situado 

na Av. João Correa, 1350 - quarto andar. Presidiu a mesa o Conselheiro 

EVERTON Almeida Del Rio e Ari Mocellin como Secretário. Presentes os 

conselheiros titulares: ARI Mocellin; ANDERSON Etter; EVERTON Almeida 

Del Rio; SILVIA Helena Leuck; conselheira suplente ROSA Maria Barbosa; 

do IAPS: ADRIANA Mussini Lisbôa - Diretora Geral em Exercício, conforme 

o livro de presença. Presidente abriu os trabalhos. EXPEDIENTE: 

Recebido: não houve. Expedido: ofício ao SEMAE entregue em vinte e 

tres de maio do corrente ano pelo Conselheiro Anderson; oficio ao 

Hospital Centenário expedido em vinte e cinco de maio e entregue 

mediante protocolado em trinta e um de maio pela Conselheira Rosa. 

Ambos sobre a inconformidade contábil nos repasses das contribuições 

previdenciárias retidas e não repassadas dos servidores. Que integram o 

presente como apêndices. A pauta da reunião: a) no Centro de Saúde 

Vicentina não houve aviso sobre eleição para CMP-IAPS; b) o histórico das 

doenças dos últimos cinco anos. Para entender os auxílios doenças e as 

aposentadorias por invalidez concedida; c) que seja apresentado o 

memorial de cálculo de aposentadoria de servidor (por exemplo: do servidor 

FIORAVANTE GALL) para constatar que os valores do décimo terceiro e 

décimo quarto salários integram o somatório para definição da média do 

valor da aposentadoria; d) apresentar o termo de parcelamento realizado 

para constatar a forma do reajuste dos valores devidos e em especial, se 

incide juros e correção monetária; e) disponibilizar cópias das cartas 

enviadas ao: SEMAE e HC onde o CMP-IAPS pede que dívidas sejam 

zeradas; f) coletar assinaturas dos Conselheiros (as) na carta a ser enviada 

ao Prefeito semelhante as enviadas no item “e”; g) leitura das atas: 
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ordinária 202 (duzentos e dois) e extraordinária 082 (oitenta e dois). 

Comunicações do Presidente: não houve. ORDEM DO DIA: Anderson 

fez contato telefônico com Conselheira ANDRÉIA Nunes, diz estar no Fórum, 

portando justificou a falta. A pauta fica postergada em função da 

prioridade de decisão sobre a sugestão do Atuário Fardin de implementar 

pela majoração de nove virgula oito pontos percentuais por parte da 

contribuição patronal, ou “segregar massas em fundos de: 

previdenciário e financeiro” apresentado que Adriana. Adriana comenta 

que não houve inscritos para eleição – renovação do quadro de servidores. 

Ari comenta que no Centro de Saúde Vicentina servidores não foram 

informados sobre eleição para Conselho do IAPS. Adriana comenta que 

Hospital Centenário pagou todas as pendências até abril do corrente ano. 

Quanto ao SEMAE irão pagar as cinco partes faltantes referente a 

contribuição do servidor que orbita em uns trezentos e cinqüenta mil 

reais e no que diz respeito a patronal devem uns quatrocentos mil reais. Já 

sobre as parcelas devidas, vencidas e não pagas pela transação imobiliário 

do imóvel “CPC” a Prefeitura pediu prazo porque mudou a administração. 

Ressalta que a alíquota patronal deve ser complementada em nove 

virgula oito por cento pois a Atuária falhou ao projetar o cenário para 

2008. Rosa questiona Adriana quanto a essa perda e como cobraremos da 

Atuária tal prejuízo. Conselheiros acham que não tem como cobrar dela. 

Adriana sugere que seja feito segregação separando em fundo de: 

previdenciário e financeiro. Sendo que o previdenciário será para quem 

ingressou após trinta e um de dezembro de dois mil e seis. Que será o 

plano previdenciário de capitalização. Projeta quem em dois mil e 

quarenta e cinco o fundo financeiro será deficitário. O estudo atuarial 

apresentado apresenta a seguinte situação: O saldo financeiro do RPPS 

na data de 31/12/2010 era de R$ 119.507.083,96. No modelo em 

questão, o saldo foi distribuído da seguinte forma: R$ 

60.000.000,00 para o Plano Previdenciário e R$ 59.507.083,96 para 

o Plano Financeiro. Pede que Conselheiros decidam porque precisa enviar 

projeto de lei para aprovar na Câmara. Anderson e Rosa não aceita a 
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criação desses fundos. Ari deixa de se manifestar por estar tomando 

remédio que baixou sua pressão e não interagiu com o grupo. Adriana 

falará com Atuário Fardin para ter outro diagnóstico da situação, pois o 

apresentado pelo Senhor José Guilherme Fardin - Atuário MIBA DRT / RJ 

1019 em trinta e um de maio do corrente ano, sugere implantação do 

modelo de Segregação de Massas no REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL do Município de São Leopoldo/RS. Não foram 

distribuídos nem comentados os relatórios de maio de: Totalização 

Receitas (Analíticas); Demonstrativo Mensal Despesa Empenhada; 

Conciliação Bancária; Receita – Balancete Analítico/itens; Balancete 

Despesa Mensal; Balancete Contábil Anual. Everton pede que outro atuário 

faça nova projeção do cenário para ver se confirma o diagnóstico e para 

bem decidir. Quer que todos os Conselheiros estejam presentes para decidir 

sobre o cálculo atuarial. Pois a Lei Municipal 5.700 em seu artigo 11 

parágrafo 12, alterada pela Lei 6.817 diz: Constituirá quorum mínimo 

para as reuniões do Conselho Municipal de Previdência a presença de 

quatro conselheiros, sendo exigível para a aprovação das matérias 

ordinárias maioria simples do Conselho e de pelo menos seis de seus 

membros para deliberações a respeito dos incisos I; XI; XII; XIV e 

XVII do artigo seguinte, ficando a implantação destas últimas, 

condicionada à prévia aprovação do Prefeito do Município. (Redação dada 

pela Lei nº 6.817/2008). Transcrevo os incisos do artigo 12 para registro: I 

- estabelecer as diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas 

aplicáveis ao RPPS; XI - sugerir e adotar, quando de sua competência, as 

providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de 

gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do 

IAPS; XII - acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao 

RPPS; XIV - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao 

Tribunal de Contas do Estado, podendo optar, para tanto, na contratação de 

auditoria externa, a custo do IAPS; XVII - deliberar sobre os casos omissos 

no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS e exercer as atribuições de 

Conselho de Administração da entidade de que trata o Título IV desta Lei. 

http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/showingimg.pl?&number=6817&year=2008&typ=o&city=S�o%20Leopoldo&state=RS&est=&prefeitura=1
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Adriana leu a minuta do projeto de lei que pretende encaminhar a 

Câmara de Vereadores, transcrevo na integra: Projeto de Lei XXX/2011. Cria os 

artigos 97 – A, 97 –B, 97 – C, 97 – D e 97 - E no âmbito da Legislação Municipal 5700/2005 que Institui 

a segregação de massas no sistema de previdência municipal de São Leopoldo. ARY JOSÉ VANAZZI, 

Prefeito Municipal de São Leopoldo, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte, LEI: Art. 1 - Ficam criados, a partir desta data, os artigos 97-A, 97 – B, 97 

–C, 97 – D e 97 - E na Lei Municipal 5700/2005, com as seguintes redações: “... Art. 97-A - 

Ficam criados no âmbito do RPPS de São Leopoldo os seguintes fundos especiais, constituindo unidades 

orçamentárias de sua unidade gestora: I - Fundo Financeiro: destinado ao pagamento de benefícios 

previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público e aos que já os recebiam 

benefícios anteriormente à data de 31/12/2006 , e aos respectivos dependentes; e II - Fundo 

Previdenciário: destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados que tenham 

ingressado no serviço público a partir de 31/12/2006, e aos respectivos dependentes. § 1° O Fundo 

Financeiro é composto: I - pelas contribuições estabelecidas no art. 97 da Lei Municipal 5700/05, em 

relação ao grupo de servidores previstos no inciso I do caput; II - dos aportes financeiros 

extraordinários do Município; III - dos bens, recursos e direitos que lhes forem destinados e 

incorporados, desde que aceitos pelo Conselho de Administração do RPPS de São Leopoldo; IV - do 

produto de aplicações e de investimentos realizados com os respectivos recursos e da alienação de bens 

mencionados no inciso III deste artigo; e V - dos aluguéis e de outros rendimentos derivados dos seus 

bens; VI – das receitas oriundas da compensação financeira entre os regimes previdenciários, em 

relação aos benefícios previstos no inciso I do caput. VII – dos recursos oriundos do pagamento de 

acordos de parcelamento de dívidas atualmente em vigor de acordo com as Leis Municipais .............. 

VIII - do aporte financeiro inicial no valor de R$ 59.507.083,96 (Cinquenta e nove milhões, quinhentos 

e sete mil, oitenta e três reais e noventa e seis centavos) constituindo o Fundo de Reserva Especial a ser 

aplicado financeiramente em conta bancária específica destinado ao pagamento de futuros benefícios. § 

2° O Fundo Previdenciário é composto: I - pelas contribuições estabelecidas no art. 97 da Lei Municipal 

5700/05, em relação ao grupo de servidores previstos no inciso II do caput; II - de bens móveis, 

imóveis e direitos de propriedade da unidade gestora do RPPS de São Leopoldo; III - das receitas 

oriundas da compensação financeira entre os regimes previdenciários, em relação aos benefícios 

previstos no inciso II do caput. IV - dos aluguéis e de outros rendimentos derivados dos seus bens; V - 

das contribuições previdenciárias em atraso, em relação aos beneficiários previstos no inciso I e II do 

caput; VI - dos juros, da atualização monetária e das multas por mora no pagamento de quantias 

devidas à previdência estadual, em relação aos beneficiários previstos no inciso I e II do caput; VII - 

dos aportes financeiros extraordinários do Município; VIII - dos demais bens e recursos que a ele forem 

destinados e incorporados, desde que aceitos pelo Conselho de Administração do RPPS de São Leopoldo; 

IX - do produto de aplicações e investimentos realizados com os respectivos recursos e da alienação de 

bens mencionados nos incisos II e VIII deste parágrafo. X - do aporte financeiro inicial no valor de R$ 

60.000.000,00 (Sessenta milhões de reais) constituindo o Ativo Financeiro Inicial deste Fundo 

Previdenciário. § 3° Fica vedada a transferência de recursos entre os Fundos Financeiro e Previdenciário, 

bem como a destinação para fins diversos dos previstos nesta Lei Municipal. § 4° O Tesouro do 

Município é responsável por eventual insuficiência financeira dos Fundos criados pelo presente artigo. § 

5º O IAPS é a unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais, como tal lhe cabendo a gestão e operacionalização dos Fundos: Previdenciário e Financeiro. 
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§ 6º O valor do saldo financeiro do RPPS de São Leopoldo em 31/12/2010 no total de R$ 

119.507.083,96 (Cento e nove milhões, quinhentos e sete mil, oitenta e três reais e noventa e seis 

centavos) será utilizado para aporte inicial dos fundos segregados instituídos de acordo com os § 1° e § 

2° deste artigo. Art. 97 – B - O Fundo Financeiro fica estruturado em regime de repartição simples e o 

Fundo Previdenciário, em regime de capitalização. § 1° Os benefícios administrados pelo Fundo 

Financeiro serão custeados pelos recursos previstos no art. 97 da Lei 5700/05, sendo a complementação 

dos valores para o pagamento de benefícios garantida de acordo com o que estabelece o art. 97-C Lei 

Municipal. § 2° Os benefícios administrados pelo Fundo Previdenciário serão custeados exclusivamente 

pelos recursos previstos no art. 97-A, §§ 1° e 4°, desta Lei Municipal. Art. 97 – C - A insuficiência 

financeira dos poderes e órgãos, relativa ao Fundo Financeiro, será o resultado da diferença entre o 

montante das contribuições previdenciárias dos segurados, dos pensionistas e patronais, e as 

respectivas despesas com pagamento de benefícios previdenciários. Parágrafo único. A insuficiência 

financeira decorrente da aplicação desta Lei Municipal, em cada exercício, terá tratamento específico na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, que poderá prever transferências financeiras adicionais a cargo do 

Tesouro do Município. Art. 97- D - A falta de recolhimento das contribuições previdenciárias ou do 

repasse da insuficiência financeira estabelecidos nesta Lei Municipal implicarão em responsabilidade 

funcional, devendo o RPPS de São Leopoldo comunicá-la ao Conselho de Administração e, quando for o 

caso, representar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, incluindo as providências cabíveis 

previstas na Lei federal nº 9.983, de 14 de julho de 2000, ressalvada a hipótese de atraso de entrega do 

duodécimo. Parágrafo único. As disposições contidas no caput estendem-se ao RPPS de São Leopoldo, 

no caso do não-pagamento dos benefícios previdenciários previstos nesta Lei Muncipal, ressalvada a 

hipótese de ausência de repasse das contribuições previdenciárias e da insuficiência financeira. Art. 97 - 

E - Não efetuado o depósito de que trata o art. 97 - C, § único desta Lei Municipal, a insuficiência 

financeira será suportada pelo Tesouro do Município, cabendo-lhe adotar as medidas legais cabíveis 

contra o poder ou órgão responsável. ...” Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Everton pede a Adriana para que convoque Atuário para estar dia nove de 

junho para dar explicações ao Conselho sobre sua sugestão. Quanto a 

coleta de assinatura de todos os Conselheiros na carta a ser enviada ao 

Prefeito similar as enviadas ao Hospital Centenário e SEMAE, Everton 

aguardará quorum do dia nove de junho. Convoca reunião 

extraordinária para dia nove de junho as quinze horas e trinta 

minutos neste mesmo local. ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada 

pelo Presidente Everton às quinze horas e trinta minutos Eu, ARI 

Mocellin, Secretário, redigi a presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e 

assinada em cinco de julho de dois mil e onze pelo Presidente e 

Secretário. 


