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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 78/2019. 
 

ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 
2.232, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em 
vigor; 

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica alterado o artigo 19 da Lei Municipal nº 2.232, de 31 de dezembro de 

2004, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
“Art. 19. Fica instituído o Conselho Municipal de Previdência - CMP, órgão de 

deliberação colegiada, com a seguinte composição: 
   I - um servidores representantes do Poder Executivo; 
   II - um servidor representante do Poder Legislativo; 
   III - dois servidores representantes dos servidores ativos; e 
   IV - um representante dos servidores inativos e pensionistas. 
   § 1º Cada Membro, necessariamente segurado do RPPS e que não exerça, no 

Município, o mandato de vereador, terá um suplente, também segurado, e serão nomeados pelo 
Prefeito para um mandato de três anos, admitida uma única recondução. 

   § 2º Os representantes, inclusive os suplentes, do Executivo e do Legislativo, serão 
indicados pelos Chefes dos próprios Poderes, e os representantes dos servidores ativos, dos 
inativos e pensionistas, por assembleia geral especialmente convocada para esse fim. 

   § 3º Os Membros do CMP não serão destituíveis ad nutum, somente podendo ser 
afastados de suas funções depois de julgados em processo administrativo, culpados por falta 
grave ou infração punível com demissão, ou em caso de vacância, assim entendida a ausência 
não justificada em três reuniões consecutivas ou em quatro intercaladas no mesmo ano. 

   § 4º Pela atividade exercida no CMP seus Membros não serão remunerados. 
   § 5º A Presidência do CMP será exercida por um dos seus Membros, escolhido pelo 

conjunto dos Conselheiros, com mandato de um ano, permitida a recondução, uma vez, por igual 
período. 

§6º Os membros deverão ter, no mínimo certificação profissional da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA Sério 10-CPA-10 ou 
equivalente. 

§ 7º O membro que não possuir a certificação de que trata o § 6º terá o prazo de 120 
(cento e vinte) dias para a obtenção da mesma, a contar da nomeação, devendo participar de 
curso de preparação para o exame dentro deste prazo, cujas despesas serão custeado pelo RPPS. 
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§ 8º O não cumprimento das exigências do parágrafo anterior, entender-se á como 
inaptidão do membro ao Conselho, devendo ser nomeado substituto.” 

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

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS,15 DE AGOSTO DE 2019. 
                                                                  

     CLEITON BONADIMAN 
                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 78/2019 
 

Senhor Presidente  
Senhores Vereadores  
 
 
Estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa, o Projeto de 

Lei Complementar que “ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 2.232, DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 2004 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
  A Lei Federal nº 13.846/2019 alterou a Lei 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais de 
organização e funcionamento do Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos, 
exigindo como requisito aos membros dos Conselhos Deliberativos e Fiscal dos RPPSs, a 
obrigatoriedade de possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos em 
parâmetros gerais.  

 
 Diante da pouca disponibilidades de servidores, dos custos com cursos e demais 

despesas, aliando à dificuldade do exame ora exigido, pretende o presente Projeto de Lei, a 
pedido do Conselho Municipal de Previdência do nosso Município, que diminua de 7 (sete) para 
5 (cinco) o número de membros do referido colegiado (Conselho Municipal de Previdência-CMP), 
e aumente de 2 para três o tempo do mandato, bem como acrescente (Parágrafos 6º, 7º e 8º) as 
novas regras federais.  

 
 Por ser um pedido do nosso CMP, encaminhamos a presente demanda, e para 

melhor expor os motivos do Projeto de Lei em tela, a Servidora Vanessa de Queiroz Romitti, 
Presidente do Conselho atual fará explanação oral aos Nobres Edis na sessão da Câmara de 
Vereadores aprazada para o dia 19 de agosto de 2019. 

  
    Diante de todo o exposto, espera-se a aprovação unânime do Projeto de Lei ora 
encaminhado, em regime de urgência para que se possa dar andamento aos demais 
procedimentos legais visando o provimento dos referidos cargos públicos. 
 

 
 

CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 


