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MENSAGEM Nº 109/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Com a presente Mensagem encaminhamos a essa Colenda Casa de Leis, o 

incluso projeto, que propõe: 

AL TERACÕES NA LEI COMPLEMENTAR Nº 7 4, DE 23 DE ABRIL DE 2018. 

ALTERAÇÃO JUSTITICATIVA 

Artigo 43 § 9° A redação atual deste parágrafo veda a inclusão de verbas temporárias no 

benefício de aposentadoria. 

A Lei complementar nº 7 4/2018 trata essas verbas temporárias como verbas 

transitórias, incorporáveis, desde que sejam proporcionais ao tempo de 

contribuição. 

Estavam, portanto, em conflito § 4° do artigo 62, da mesma lei 

complementar, 7 4/2018. 

Artigo 43 § 1 O O objetivo do parágrafo § 1 O é o de estabelecer qual é a última remuneração 

do servidor quando este estiver investido em regime de carga horária 

variável e possuir direito a benefício concedido com fundamento nas 

denominadas regras de transição. 

Ocorre que, quando o servidor não estiver investido em regime de carga 

horária unicamente variável , a sua última remuneração é apurada pelos 

valores de vencimento mais adicional por tempo de serviço, sendo neste 

caso, a remuneração variável uma mera verba transitória que deverá ser 

proporcionalizada dentro de todo o período contributivo. 

Por isso, um dos objetivos da alteração é determinar que este artigo tenha 

aplicabilidade somente aos servidores com carga horária unicamente 

variável, e com enquadramento nas regras de tr~s1 ,..ão. 
' 
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Artigo 45 

Artigo 84 

Artigo 88 § 1° 

Artigo 88 § 4° 
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O artigo 45 está vedando a inclusão nos proventos de aposentadoria das 

parcelas remuneratórias pelo exerci cio das funções de direção, chefia e 

assessoramento, ocorre que, parcelas remuneratórias decorrentes do 

exercício de cargos comisssionados são tratadas como verbas transitórias, 

são as denominadas funções gratificadas. 

Também veda o abono de permanência, que já possui vedação expressa 

pelo artigo 62, capítulo específico que trata das exclusões da base de 

contribuição dos benefícios. 

O que não pode ser considerado como base de cálculo dos benefícios é os 

provimentos recebidos por parcela única para o exercício de cargo 

comissionado ou secretariado e desprezando-se desta forma, o vencimento 

do cargo efetivo. 

O vencimento do cargo efetivo é a base de benefício, demais vantagens 

incorporáveis são proporcoinalizadas. Desta forma, o que deve ser 

considerado para fins de obtenção de benefício junto ao RPPS é a 

REMUNERAÇÃO do cargo efetivo. 

Correção quanto ao seqüenciamento dos artigos, o artigo 84 faz menção aos 

cargos previstos no artigo 81, quando na verdade são cargos previstos no 

artigo 82, 1, li e Ili. O artigo 81 trata da competência do conselho fiscal. 

Menciona ainda, acrescidas das gratificações previstas no artigo 81, § 4°. 

Não existe §4° no artigo 81, as mesmas estão previstas no artigo 82, § 4° e § 

5º 

Possibilidade do servidor designado para atuar no Conselho de 

Administração e Comitê de Investimentos buscarem certificação em outro 

órgão também reconhecido, porém específico para RPPS. 

A lei municipal previa a possibilidade somente da certificação CPA-10 da 

AMBINA, ocorre que a APIMEC também é entidade autônoma de 

reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais 

para habilitação, especificamente para o RPPS. 

Possibilidade de contar com integrantes do Conselho de Administração no 

Comitê de Investimentos, na falta de qualquer yem~o da diretoria 
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1 executiva, em caráter temporário. 

REGULAMENTAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DAS VERBAS TRANSITÓRIAS AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

A Lei complementar nº 7 4/2018, que instituiu no âmbito do município de Pato 

Branco, o Regime de Previdência para os servidores públicos municipais, previu em seu § 4°, 

do artigo 62, a possibilidade de incorporação das verbas transitórias aos proventos de 

aposentadoria. 

Necessitando, portanto, de regulamentação, para fixação de critérios objetivos 

de tratamento, a cada situação, respeitada o proporcionalização das mesmas e o seu 

respectivo fator contributivo, para assegurar a fonte de custeio dos referidos benefícios. 

Inclusive, tal situação já fora considerada e prevista quando da realização do 

cálculo atuarial, não havendo que se falar em impacto neste particular. 

Face ao exposto, espera-se que esta proposição seja aprovada pelos membros 

dessa Egrégia Câmara Municipal, em regime e urgência, ao mesmo tempo em que 

reiteramos a Vossas Excelências nossas consid raçõ 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº S /2018 

Altera a Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 
2018. 

Art. 1° A Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018 passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 43 .......... ..... .. .... ................................ . 

§ 9° O valor inicial dos proventos, calculado de acordo com o caput, por 
ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração do 
respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no 
que se refere ao conceito do que se entende por remuneração do cargo 
efetivo. 

§ 1 O. Os servidores que estiverem submetidos a carga horária unicamente 
variável, e que tiverem direito a benefícios concedidos com fundamento 
nas denominadas regras de transição (artigo 6° da EC 41/03, artigo 3° da 
EC 47/05 e EC 70/12), o valor da última remuneração em que se der a 
aposentadoria será apurada pela média das 60(sessenta) remunerações 
de contribuição que lhe antecederem, atualizadas na forma do § 1° deste 
artigo. 

Art. 45. É vedada a inclusão na base de cálculo dos benefícios, para efeito 
de percepção destes, a remuneração decorrente do exercício de cargo em 
comissão ou agente político, pago através de parcela única provimento 
comissionado e subsídio." 

Art. 84. Os servidores nomeados para ocuparem os cargos previstos no 
artigo 82, 1, li e 111, manterão a remuneração de seus cargos junto a 
municipalidade, acrescidos das gratificações descritas no artigo 82, §4° e 
§5°, não podendo ultrapassar o valor recebido pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a título de subsídio. 

Art . 88 ........................... .............................. . 

§ 1° Os membros do Conselho de Administração e do Comitê de 
1 nvestimentos terão o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias para 
apresentar a certificação por entidade autônoma de reconhecida 
capacidade técnica e difusão no mercado brasilei o de apitais, exame de 
certificação CPA-10 da ANBIMA ou a CGRPPS d API EC, cujo conteúdo 
atenda aos requisitos estabelecidos pelo Min'st · o revidência Socialj 
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ultrapassado esse período e não apresentado a respectiva certificação 
será o servidor exonerado da função. 

§ 4° Eventual falta de um dos membros ocupantes de cargos 
comissionados da diretoria executiva para compor o comitê de 
investimento poderá ser suprida temporariamente por um membro 
integrante do Conselho de Ad inistração que possua a certificação exigida 
por esta lei." 

vigor na data de sua publicação. 
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Estnclo cio Paraná 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

M u n icipa 1, o projeto de &; ceinvJb D w ~ QJ'\ <u .,, s \zolR . . 

Pato Branco, &J \,q\0018 . 
1 ' 

kí1rd.Jl~Jl 
Presidente 

Rua Araribóia , 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de 00. ~QHI~ vlzo1d' . 

Pato Branco, & t 14-l ( W l k! 

José Gilso 

Rua Araribôia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco- Paraná 
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Ofício n°021/2018 

Senhor Vereador 

Instituto do Previdência dos Servidores 
Públicos t.lunlcipals de Pato Branco 

Pato Branco, 27 de novembro de 2018 

Atendendo solicitação, repassamos informação referente Projeto de Lei 
Complementar nº 5 de 2018: 

Destacamos primeiramente, que o presente projeto decorreu da 
necessidade prevista na própria lei de criação do Instituto de Previdência dos 
Servidores, que previu a possibilidade de incorporação das chamadas "verbas 
transitórias" nos proventos de inatividade do servidor. 

Então o referido projeto foi elaborado com o objetivo de regulamentar o 
§ 4°, do artigo 62, da Lei Complementar nº 7 4/2018. Esta lei regulamentadora tem o 
condão de estabelecer as regras e de que forma as verbas transitórias incorporam-se 
aos proventos de aposentadoria, seguindo normas e orientações do TCE/PR. 

Anexo ao projeto de regulamentação foi também solicitado a alteração 
de alguns dispositivos da Lei Complementar nº 7 4/2018, que além de corrigir alguns 
erros redacionais da supracitada lei, previu as seguintes modificações: 

1. Incluir como certificação válida (além do CPA 1 O), a CGRPPS, específica para 
Regimes Próprios, visando buscar aprimoramento no mercado de capitais; 

2. Possibilidade de um membro do conselho de administração suprir falta 
temporária de um membro da diretoria executiva, na composição do comitê de 
investimentos, ern caráter temporário. 

Ressaltamos que todo este projeto passou pelo desenvolvimento e 
análise do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, sendo 
submetido, inclusive, a apreciação do Conselho de Administração da PATOPREV, 
conforme ata em anexo. 

Atenciosamente, 

Exmo Sr. 
Claudemir Zanco 
Vereador 
Câmara Municipal Pato Branco 

Rua Tapajós, 64, 1° andar - Centro - CEP 85501-045- Pato Branco - Paraná 
Fone: (46) 3225-6167 
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PATOPREV 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais de Pato Branco 

Ata 006/2018 - Reunião Ordinária 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2018, às 13h30mln (treze horas e trinta minutos) 
reuniram-se na sala de reuniões elo Patoprev sito à rua Tapajós, 64, 1º andar, os membros da 
Diretoria Executiva representados por Mareia Girardl Scopel e Ademilson Candido Silva e os 
membros do Conselho de Administração, Gestão 2018/2020 nomeados pela Portaria nº458, de 
27 de setembro de 2018, publicada na data de 2 de outubro de 2018. Os membros se reuniram 
para deliberações e outras discussões em pauta.Foi confirmada a presença de Casslo Aurelio 
Teixeira representante da Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Teofania Maria 
CostinBernartt representante da Associação dos Professores Municipais, Alana Paula 
Mulhmann representante da Associação cios Funcionários Municipais, Ana 
LlcePagliosaUlkowski representante da APP Sindicato, Bárbara Santos Klein representante do 
Poder Legislativoe Ademllson Cândido Silva representante do Patoprev. A conselheira 
Ellzandra Kovalski Nunes da Silva representante do Poder Executivonão compareceu à 
presente reunião.Conforme dispõe o inciso XVIII, do artigo 77, da Lei Complementar nº 
74/2018, o Conselho de Administração apreciou sugestões e medidas tendentes a 
lntroduzirmodlficações na presente Lei, bem como resolver os casos omissos, assim como 
regulamento sobre verbas transitórias.A Diretora Executiva Mareia Glrardi Scopel explicou 
sobre o desempenho das aplicações realizadas nos últimos meses. Após análises ficou definido 
pelo Conselho de Administração que os depósitos referentes ao mês de novembro/2018 serão 
aplicados conforme segue: R$ 100.000,00 (cem mil reais) no Fundo BB Previdenciário Renda 
Fixa IRF-M Titulas Públicos e o restante do saldo, assim corno depósitos posterlore$ até a 
próxima reunião, aplicados no F~'.1do BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa. O valor que 
se refere à taxa de administração será aplicado no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo e 
os resgates serão feitos conforme necessidade administrativa. Quantos aos rendimentos 
referentes à conta de consignação, o Conselho de Administração definiu que os seus valores 
também serão aplicados no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo.Conforme explicado 
pela Diretora Executiva Mareia Girardi Scopel e Diretor Presidente Aclemffson Candido Silva há 
previsão de pagamento de beneficias previdenciários de competência de novembro/2018, 
ficando previamente autorizado o resgate de aplicação no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa 
Heferenciado DI LP Perfil, até o limite do valor dos benefícios.Quanto ao auxílio pecuniário 
referente aos conselheiros do Conselho de Administração, Ademilson Candido Silv~ frisou que 
os valores serão pagos somente a partir da apresentação do CPA-10 e que o prazo de 120 dias 
para certificação deverá ser rigorosamente cumprido.Os membros presentes analisaram a 
documentação referente ao Edital de Chamamento Público para Fins de Credenciamento n2 
001/2018 entregues pela empresaCAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, sediada na SBS Quadra 4 Bloco A Lote, 3/4, Asa Sul, em Brasllia - DF. 
Todos os documentos foram analisados, conforme consta check-list em anexo.A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ n2 00.360.305/0001-04, foi credenciado por cumprir 
todos os itens do Edital de Chamamento Público para Fins de Credenciamento n2 
001/2018.Quanto à votação do Regimento Interno do Conselho de Administração, ficou 
definido que a minuta será primeiramente analisada pelo setor jurldlco da PATOPREV e 
posteriormente será remarcada nova data para discussão.A data da próxima reunião ficou 
definida para dias ele dezembro de 2018, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) neste 
mesmo )ocal, nada mais havendo a tratar, encerra-se esta reunião. Eu,Bárbara Santos 
Kleln]~iti -S .1ú.,efà 1 lavrei e assinei a presente ata, seguida pela assinatura dos demais 

membros presentes. 
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PATOPREV 
Instituto de Previdência dos Servidores P(iblicos 

Ml-!Picipais de Pato Branco 

~.Pen..,., <j)~ ~~-mo.·yfY\ 
Alana Paula Mulhmann representante da Associação dos Funcionários Municipais 

Rf\!\O ~Ut ~A/,/)_,A . 
An~ 01LicePagllosaJf~Írepresentante da APP Sindicato 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o Projeto de Os ; coq .L?"\b..s- Ha~ '~CM \\k ~ 6\2r)Gf . 

Pato Branco, &1\.u \z.01&?· 

~ /:\ ~Htnt:'I ~ 
R0dri'9o"'])sé Correia - PSC 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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GABINETE DO VEREADOR RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 5/2018 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar e emitir 
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 5/2018, de 20 de novembro de 2018 -
Mensagem nº 109/2018 (Regime de urgência) - Altera a Lei Complementar nº 74, de 23 
de abril de 2018. 

O projeto em questão, proposto pelo Executivo Municipal, tem como objetivo fazer 
alterações nos artigos 43, 45, 84 e 88 da Lei Complementar 74/2018, a qual institui o 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Pato Branco. 

De acordo com o ofício emitido pelo Diretor Presidente do PATOPREV, Sr. 
Ademilson Candido Silva, anexo à fl. 8 do projeto, tais alterações na lei são necessárias, 
pois corrigem alguns erros redacionais da Lei Complementar 7 4/2018, além de incluir como 
certificação válida (além do CPA/1 O), a CGRPPS, específica para Regimes Próprios, 
visando buscar aprimoramento no mercado de capitais. Além disso, há alteração prevendg 
a possibilidade de um membro do Conselho de Administração suprir falta temporária de ur-&i. 

o 
membro da diretoria executiva, na composição do comitê de investim~ntos, em caráteP' 
temporário. ffi1 

~ 
O Diretor Presidente alega ainda que todas as propostas de alteração passaram 

pelo desenvolvimento e análise do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, 
Municipais, sendo submetido, inclusive, à apreciação do Conselho de Administração dclr 
PATOPREV, conforme a ata anexada às fJs. 9-10. ~ 

..,, 
~ o 

Desse modo, de acordo com o previsto no art. 62 do Regimento Interno da Câmara! ;s 
Municipal de Pato Branco, optamos por emitir PARECER FAVORÁVEL ·à sua tramitação.b_ 
por entender que ~ presente projeto encontra-se dentro' \ ª legalidade. ~~~ 

~ 
Pato Branco, 28 de novembro de 2018. 

,_. 

Membro - Relator 

Carlinho 
~~ 

anuário Koslinski - PSDB 

Membro 

R.Q..dx.~09 (_~~o.. 
Rodrigo J . .Correia - PSC 

Presidente 
Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85505-030 Pato Branco Paraná 

e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 5/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para analisar 
e emitir parecer ao Projeto de Lei nQ 5/2018, de 20 de novembro de 2018 -
Mensagem nQ 109/2018 (Regime de urgência) - Altera a Lei Complementar nQ 74, 

de 2.3 de abril de 2018. 
O presente projeto de Lei "decorreu da necessidade prevista na própria lei de 

criação do Instituto de Previdência dos Servidores, que previu a possibilidade de 
incorporação das chamadas "verbas transitórias" nos proventos de inatividade do 
servidor" (fls.: 09-11- Ofício nº 021/2018 - PatoPrev). 

A Lei complementar nº 74/2018, previu em seu § 4º, do artigo 62, ~· ~ 
possibilidade de incorporação das verbas transitórias aos proventos d~- ~ 
aposentadoria. Esta lei tem o objetivo de regulamentar a fixação de critério$ ~ 

("") 

objetivos de tratamento, a cada situação, respeitada o proporcionalização daSf( ~ 
mesmas e o seu respectivo fator contributivo, para assegurar a fonte de custeio dos~ r,:i, 

referidos benefícios - art. 6º, da Emenda Constitucional nº 4V2003, art. 3º da , ~ 
Emenda Constitucional nº 47 /2005 e Emenda Constitucional nº 70/2012), a~ ~ 
incorporação das verbas transitórias ocorrerá de forma proporcional ao período ~ ~ 
contributivo, contados desde a data da admissão do servidor e com metodologia de ~ ;t.l 

' "';A-cálculo instituída por esta Lei. ~ ~ 
Consideram-se verbas transitórias: Adicional de periculosidade; Horas de % 

sobreaviso; Gratificação de função; Plantão médico. Gratificação reabilitação de ~ 
excepcionais; Gratificação classe especial; Gratificação classe multiseriada; Função t: 
gratificada para exercício de função de confiança ou de cargos comissionados; Aula 
extraordinária; Incorporação de gratificação prevista em lei; Valor vencimento 2º 
turno; Ampliação de carga horária; Jornada suplementar. 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o referido 
Projeto de Lei visa estabelecer, após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL, à 
tramitação Ço prese.nte ao Projeto de Lei Complementar. 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 28 de novembro de 2018. 

/~ 
Amilton Maranoski - PV 

(Membro) 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85505-030 Pato Branco Paraná 
Site: www.carnarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POlÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro do ano de 2018, reuniram-se os membros da 
Comissão de Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabrício Preis de Mello 
(Presidente) e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta 
comissão. O Presidente da Comissão de Políticas Públicas Vereador Fal;>ricio Preis de Mello abriu a 
reunião e deu início a explanação sobre o Projeto de Lei nº 168/2018, que "Altera dispositivo da Lei 
nº 4.627, de 9 de julho de 2015, que dispõe sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, industriais e prestadores de serviços no Município de Pato Branco", de relataria do 
Vereador Vil mar Maccari, a Comissão deliberou pelo parecer favorável à regular tramitação e 
aprovação do mesmo. O Projeto de Lei nº 184/2018, que "Institui o Programa "Grávidas Ativas" no 
Município de Pato Branco e dá outras providências", de relataria do Vereador Vilmar Maccari, os 
pares deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação e aprovação do mesmo. O Projeto de 
Lei Complementar nº 5/2018, que altera a Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018, de 
relatoria do Vereador Fabrício, os pares deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação do 
mesmo. O Projeto de Lei nº 199/2018, o qual "Regulamenta o §4º do artigo 62, da Lei 
Complementar nº 7 4, de 23 de abril de 2018, e dá outras providências", de relatoria do Vereador 
Fabricio, a comissão deliberou pelo parecer favorável à regular tramitação do mesmo. O Projeto de 
Lei nº194/2018, que "Altera dispositivos da Lei nº 2.862, de 13 de novembro de 2007, que instituiu, 
reformulou e estruturou o Conselho Municipal de Saúde", de relatoria do Vereador Moacir Gregolin, 
os pares deliberaram pelo parecer favorável à regimental tramitação do mesmo. O Projeto de Lei nº 
172/2018, que "Institui' o "Dia Municipal de Conscientização do Autismo" no município de Pato Branco 
e dá outras providências", de relataria do Vereador Moacir Gregolin, os pares deliberaram pelo 
parecer favorável à regular tramitação do mesmo. O Projeto de Lei nº 127/2018, o qual "Acrescenta 
dispositivo à Lei nº 3.598, de 26 de maio de 2011, que instituiu a Lei Geral do Transporte Público do 
Município de Pato Branco e estabelece normas gerais e específicas, de relataria do Vereador Moacir 
Gregolin, os pares deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação do mesmo. O Projeto de 
Lei nº 197/2018 constante a mensagem nº 105/2018 que "Institui o Programa de Desenvolvimento 
Econômico de Pato Branco - PRODEN", de relatoria do Vereador Fabrício, os Vereadores 
Componentes da Comissão, solicitaram Parecer Jurídico para a possibilidade de implementar novos 
dispositivos ao referido projeto. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata que após 
lida e aprovada foi assinada pelos de competência. 

M~n ~~~~~;u11 

Rua Araribóia, 491 

( 
VitJar Maccari 

Membro 

Fone: (46) 3272-1500 85501 -262 

Pato Branco, 21 de novembro de 2018. 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei Complementar nº 5/2018 

SÚMULA: Altera a Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018. 

Autor: Executivo Municipal. 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em epigrafe, obter 
autorização legislativa para alterar dispositivos da Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 
2018, (PATOPREV). 

No §9º do artigo 43, a redação atual veda a inclusão de verbas temporárias no 
benefício de aposentadoria. No entanto, a Lei Complementar trata essas verbas temporárias 
como verbas transitórias, incorporáveis, desde que sejam proporcionais ao tempo de 
contribuição, situação esta, que estava conflitando com o §4º do artigo 62, da mesma Lei 
Complementar. 

A alteração do § 1 O do artigo 43, tem por objetivo determinar que tenha 
aplicabilidade somente aos servidores com carga horária unicamente variável, e com 
enquadramento nas regras de transição. 

O artigo 45 passará a ficar vedando a inclusão na base de cálculo dos 
benefícios, a remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão ou agente político, 
pago através de parcela (mica provimento comissionado ou subsidio, pelo fato de serem 
tratadas como verbas transitórias, são as denominadas funções gratificadas. 

Quanto ao artigo 84, está sendo corrigido o sequenciamento, o artigo 84 faz 
menção aos cargos previstos no artigo 81, quando na verdade são cargos previstos no artigo 
82, incisos 1, li e Ili. O artigo 81 trata da competência do conselho fiscal. Menciona ainda, 
acrescidas das gratificações previstas no artigo 81 , § 4º. Não §4º no artigo 81, as mesmas 
estão previstas no artigo 82, §4º e §5º. 

No que se refere aos membros do Conselho da Administração e do Comitê de 
investimentos, constante ao § 1 º do artigo 88, a alteração possibilitará ao servidor designado 
para atuar no Conselho, a certificação CGRPPS da APIMEC, haja vista que esta é entidade 
autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais para 
habilitação, especialmente para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, não ficando 
restrita apenas a certificação CPA-10. 

Por fim, numa eventual falta de um dos membros ocupantes de cargos 
comissionados da diretoria executiva para compor o comitê de investimento poderá ser suprida 
temporariamente por um membro integrante do Conselho de Administração que possua a 
certificação anteriormente mencionada. 

Após análise criteriosa, considerando a legalidade do incluso projeto e 
atendendo o que preceitua o art. 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato 
Branco, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação do mesmo. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 30 de novembro de 2018. 
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