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EVENTO: ATA 003/12 – Reunião Ordinária do Conselho Previdenciário. 
DATA: 07/05/2012  -  13:00 hs 
LOCAL: Sala de reunião dos Conselhos -  Seplan 
Presenças 
Nome Função / Representação 
Maria Dalva Specian Chaves Diretora Executiva 
Neuza Maria de Almeida Trevizoli Conselheira – servidores - presidente  
Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva Conselheira – camara municipal 
Aguinaldo Vicente Segura Conselheiro – servidores  
Milria Lima Freire Conselheira – servidora / repres. Sandra Jorge 
Elisete de Fatima Furquim Arcaro Conselheira – aposentados 
José Serafim de Ameida  Conselheiro - executivo 
Selma de Siqueira Santos Conselheira – camara municipal 
Reginaldo Eugenio Conselheiro – Samae 
José Antonio Garcia Neto Conselheiro – Sindicato Servidores 
Joanete S. Almeida Conselheiro – executivo  
Pedro Luiz Righetto Conselheiro - Pensionistas 
 

Aos 07 dias do mês de maio do 2012, na sala dos Conselhos da  Secretaria 

Municipal de Planejamento, sito rua Antônio Hortolani, 62-N, Centro reuniram-se os conselheiros 

conforme lista acima para mais uma reunião do Fundo de Previdência. ABERTURA – A presidente 

Neuza Maria de Almeida Trevisoli, agradeceu aos visitantes, evidenciou que o Conselheiro Neuri 

Eliezer Senger justificou a ausência por motivo de viagem à Cuiabá, a serviço do Município,  e passou 

a palavra à diretora do Fundo Maria Dalva Specian Chaves, que por sua vez começou a explanar 

sobre o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR visando alterar a Lei complementar 153/2011. Explicou 

que o projeto ora proposto tem o escopo primeiramente de homologar em seu art. 2º a avaliação 

atuarial feita em Março/2012, em atendimento ao disposto no inciso I do art. 1º da Lei Federal n.º 

9.717/98 e no caput do art. 40 da Constituição Federal de 1988, definindo nova alíquota de 

contribuições no inciso IV do art. 53, para o exercício de 2012. Explicou que a Lei complementar nº. 

153/2011 iniciou as alíquotas da cota patronal em 11% (onze por cento), dando um prazo legal de 90 

(noventa dias) para a elaboração do cálculo atuarial 2011. O Cálculo atuarial 2011 elevou a alíquota 

patronal para 17,14 (dezessete ponto catorze por cento, que foi devidamente homologada pela lei 

Complementar nº. 158 de 20 de setembro de 2011. Todavia o Cálculo efetuado para 2012, conforme 

relatórios anexos demonstraram a necessidade de alteração da alíquota patronal para 16,98% 

(dezesseis ponto noventa e oito por cento). Explicou que a aplicação da alíquota ora solicitada no 

projeto de lei, não necessita do período de noventena, visto que é benéfica ao município, ou seja, 

não está majorando a cota patronal. Explicou que o projeto ora discutido visa também atualizar o 

corpo da legislação reguladora do Regime Próprio de Previdência Social, no tocante aos dispositivos 

inseridos no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional n.º 70/2012, recentemente 

promulgada inserindo alterações no tocante às aposentadorias por invalidez. Por fim, em relaçãoa ao 

projeto informou que o mesmo traz alteração na lei complementar 153/2011, visando atender à 

portaria nº. 170/2012 do MPS, que cria a obrigatoriedade de criação nos RPPS da figura do Comitê de 

Investimentos, regulamentado por decreto, conforme minuta anexa, como órgão autônomo de 

caráter deliberativo, com a competência de analisar e aprovar políticas e estratégias de 

investimentos do SERRAPREV, observando os regulamentos e diretrizes pertinentes, sendo 

competências do Comitê de Investimentos: Analisar conjuntura, cenários e perspectivas de 
mercado; traçar estratégias de composição de ativos e definir alocação com base nos cenários; 
avaliar as opções de investimento e estratégias que envolvam compra, venda e/ou renovação 
dos ativos das carteiras do SERRAPREV; avaliar riscos potenciais; avaliar as propostas das 
diretrizes, planos de aplicação e a política de investimentos das carteiras administradas pelo 
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SERRAPREV, a serem submetidas ao Conselho de Previdenciário; propor alterações em seu 
Regimento Interno. Posto em discussão a composição do comitê, visto que a portaria 
determina que Compete ao ente federativo estabelecer em ato normativo a estrutura, 
composição e funcionamento do Comitê de Investimentos previsto na Portaria, respeitada a 
exigência de que seus membros mantenham vínculo com o RPPS, ficou decidido que o 
Comitê seria composto por 05 (cinco) membros nomeados por Decreto Executivo entre os 
interessados, devendo o interessado conter no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício e 
possuir graduação de nível superior. Ficou decidido que a nomeação seria entre os servidores 
interessados em participar do Comitê, e que a indicação pelo Executivo ocorreria somente se 
não houvesse interessados suficientes. A Diretora Executiva passando a dispor SOBRE 
DEMAIS ASSUNTOS, começou falando sobre o problema de três servidores que solicitaram 
a aposentadoria por idade, contudo ficaram muito tempo em auxílio doença junto ao INSS. 
Portanto, no período em que as servidoras estiveram em auxílio doença junto ao INSS, não 
consta remuneração de contribuição, visto que junto ao INSS, no auxílio doença, não há 
retenção e contribuição previdenciária, com isso, a lista de remuneração expedida pelo 
Departamento de Pessoal da Prefeitura consta zerado todo esse período de auxílio doença que 
as servidoras usufruíram. Explicou que tal situação é preocupante porque irá provocar nos 
cálculos técnicos da média aritmética dos proventos, um numerador de valor menor que o 
denominador de tempo, ocasionando um provento menor, já que não será lançada na planilha 
de cálculo a contribuição desse período em auxílio doença, por não constar os valores na lista 
de remuneração. Explicou que buscou junto à Assessoria Jurídica do Município a viabilidade 
de lançar neste período na planilha de demonstrativo de base de contribuição, os valores 
correspondentes ao salário base mais ATS – adicional de tempo de contribuição, visto que, 
entendemos que não ocorreu nenhuma das formas de vacância do cargo público previstas no 
artigo 45, da Lei Complementar n.º 006/1994, sendo considerado o período de licença para 
tratamento de saúde como de efetivo exercício no serviço público, devendo então, ser 
considerado o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo nas contribuições dos 
servidores no período em gozo do auxílio doença, para que seja contado na apuração da média 
aritmética dos proventos na aposentadoria, com base na Lei Federal n.º 10.887/2004 no seu 
artigo 1º § 2º que dispõe “a base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no 
cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido 
contribuição para regime próprio.” Assim explicou que estaria protocolando ofício explicativo 
junto ao Departamento de Pessoal, para iniciar a análise também junto àquele Departamento. 
Quanto a alteração na lei complementar nº 153/2011, solicitada pela Conselheira Rosemeire 
(Legislativo), solicitando alteração no §6º do artigo 31,  explicou que o TCE – Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso, já sumulou a matéria no Acórdão nº. 65/2011, emitido no 
processo nº. 16.378-3/2011, disciplinando que o RPPS somente pode pagar o benefício do 
salário maternidade sobre o valor de contribuição da segurada, e que as verbas de natureza 
transitórias/variáveis somente seriam pagas pelo RPPS se a servidora tiver feito a opção de 
recolhimento, caso contrário, tais verbas ficam sob o encargo do Órgão de vinculação da 
Servidora e o pagamento acontecerá na forma em que dispuser o Estatuto, momento então que 
fica desnecessária a alteração da Lei Complementar nº. 153/2011. Por ultimo a Diretora 
Executiva fez a APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES DOS MESES DE FEVEREIRO E 
MARÇO DE 2012, que foram encaminhadas ao CONPREV em datas oportunas, que após 
apresentação, abriu para discussão dos resultados encontrados nos demonstrativos mensais, e 
ao final foi aprovado por unanimidade. Por fim devolvida a palavra à Presidente do 
CONPREV foi Aberto para perguntas. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar a 
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reunião foi encerrada e eu Neuza Maria de Almeida Trevisoli, Presidente, lavrei a presente 
ata. 

 


