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PROJETO DE LEI Nº 102-02/2014 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.493, 
de 13 de setembro de 2007, que dispõe 
sobre o Regime Próprio de Previdência 
Social do Município e sobre a Entidade de 
Previdência. 

 
Art. 1º Acrescenta o art. 12A. à Lei Municipal n° 4.493, de 13 de setembro de 

2007, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 12A. As despesas e a movimentação das contas bancárias do FUNPREV 

serão autorizadas em conjunto pelo Diretor-Presidente do Fundo de Previdência do 
Servidor e pelo Prefeito, ou por Secretário Municipal com delegação expressa.” 

 
Art. 2º Altera o parágrafo primeiro do art. 13. da Lei Municipal n° 4.493, de 13 

de setembro de 2007, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“§ 1º Os membros do CMP serão nomeados pelo Prefeito do Município, com 

mandato de 3 (três) anos, admitida a recondução uma vez.” 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 27 de maio de 2014. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 
 
 

Estrela, 27 de maio de 2014. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 102-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 102-02/2014, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.493, de 13 
de setembro de 2007, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do 
Município e sobre a Entidade de Previdência. 

A presente proposta tem o objetivo de adequar a Lei 
Municipal nº 4.493, de 13 de setembro de 2007. 

Compulsando a legislação atinente ao Fundo de 
Previdência do Servidor, verificamos que atualmente não resta claro a questão acerca 
de quem possui poderes para autorizar despesas e/ou movimentar valores. 

Com efeito, na Lei Municipal nº 3.525, de 01 de março de 
2002 havia expressamente esta previsão, in verbis: 

Art. 12º - As despesas e a movimentação das contas 
bancárias do FUNPREV serão autorizadas em conjunto 
pelo Presidente do Conselho de Administração e Pelo 
Prefeito Municipal, ou por Secretário Municipal com 
delegação expressa. 
Entretanto, a nova Lei Municipal acerca do FUNPREV 

nada disciplinou acerca da questão, e ao mesmo tempo revogou a legislação anterior. 
Desta forma, propomos a inclusão do artigo 12A., com a 

finalidade específica de determinar quais as pessoas serão competentes para 
autorizar despesas e movimentar valores do Fundo Municipal de Previdência. 

Ainda, propomos a alteração do parágrafo primeiro do 
artigo 13, passando o mandato dos membros do Conselho Municipal de Previdência 
de dois para três anos. 

Justificamos essa alteração devido aos membros do 
Conselho possuírem certificação CPA10 que é válida por 03 (três) anos, a certificação 
gera custos ao Fundo de Previdência é atualmente é utilizada somente por 02 (dois) 
anos já que os membros são eleitos por esse período. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual necessitamos a devida apreciação. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


