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Lei Complementar Nº 90/2001

Cria a PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BRUSQUE – PREVIBRUSQUE e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica criada uma autarquia municipal denominada PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BRUSQUE – PREVIBRUSQUE, sem fins lucrativos, com a finalidade específica de
administrar, gerir e manter os Sistemas de Previdência (SIMPRE) e Assistência (SIMA) dos servidores do
Município e os fundos financeiros a eles vinculados, instituídos pela Lei Complementar nº 20/93, de 17
de dezembro de 1993.

Art. 2º - A PREVIBRUSQUE tem personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e
financeira, devendo instalar-se necessariamente em dependência da Administração Municipal.

Art. 3º - A autonomia financeira da PREVIBRUSQUE decorrerá dos recursos que auferir mensalmente, a
título de taxa de administração, dos fundos previdenciário e assistencial e de outras rendas, que é fixada
em até 0,1% (zero vírgula um por cento) no máximo.

Art. 4º - A PREVIBRUSQUE será dirigida por um Conselho de Administração composto de 05 (cinco)
membros e terá um Conselho Fiscal de 03 (três) membros e 03 (três) suplentes.

Art. 5º - Os membros do Conselho de Administração serão necessariamente servidores municipais
escolhidos da seguinte forma:
a) 01 (um) presidente e 01 (um) vice-presidente, nomeados pelo Prefeito Municipal dentre servidores
contribuintes, ativos efetivos ou inativos;
b) 01 (um) secretário e um vogal indicados por eleição pelos próprios servidores municipais ativos
efetivos e inativos e nomeados pelo Prefeito Municipal;
c) 01 (um) tesoureiro indicado pelo Presidente da Câmara Municipal dentre  servidores contribuintes,
ativos efetivos e nomeado pelo Prefeito Municipal.

Art. 6º - O mandato dos componentes do Conselho de Administração terá a duração de 02 (dois) anos,
admitidas reconduções.

Art. 7º - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente 02 (duas) vezes por mês e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de membros.

Art. 8º - Aos membros do Conselho de Administração são conferidas as seguintes competências:

I – Ao Presidente do Conselho de Administração caberá:

a) dirigir e administrar a PREVIBRUSQUE, zelando pelo fiel cumprimento de sua finalidade;
b) representar a autarquia em Juízo ou fora dele, em quaisquer atos de interesse dela e dos fundos por ela
administrados;
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c) autorizar formalmente o pagamento de qualquer despesa, bem como assinar, juntamente com o
Tesoureiro, os cheques destinados aos pagamentos de proventos de aposentadorias, pensões e benefícios;
d) delegar tarefas e atribuições aos demais membros do Conselho e aos funcionários da autarquia,
observando o seu eficiente cumprimento;
e) baixar atos administrativos próprios da autarquia;
f) firmar convênios, contratos, distratos e todos os demais atos inerentes ao cargo, sempre com
conhecimento e anuência do Conselho de Administração.

II – Ao Vice-Presidente caberá:

a) substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências;
b) assessorar o Presidente, auxiliando-o em suas necessidades.

III – Ao Secretário cumprirá:

a) controlar as correspondências recebidas e expedidas, organizar, arquivar e manter em ordem todos os
documentos administrativos;
b) lavrar as atas das reuniões do Conselho de Administração;
c) exercer todas as demais incumbências características do cargo;

IV – Ao Tesoureiro é atribuído:

a) zelar pela segurança dos recursos financeiros da autarquia e dos fundos por ela administrados;
b) controlar e registrar receitas e despesas e elaborar balanços;
c) assinar juntamente com o Presidente, os cheques destinados ao pagamento de despesas autorizadas pelo
Conselho;
d) exercer as demais atribuições próprias do cargo.

V – Ao vogal caberá substituir o secretário ou o tesoureiro em suas ausências.

Art. 9º - Designado para o exercício da presidência do Conselho de Administração, o servidor poderá ser
dispensado, por ato do Chefe do Executivo, de suas obrigações funcionais, cujo vencimento manterá.

Art. 10 – Compete ao Conselho de Administração:
I – decidir sobre a aplicação dos recursos dos fundos previdenciário e assistencial;
II – elaborar e aprovar os orçamentos dos fundos previdenciário e assistencial, bem como os
demonstrativos da execução orçamentária mensal;
III – decidir sobre os casos omissos, ouvido o Chefe do Poder Executivo;
IV – elaborar e aprovar o regimento interno, se necessário;
V – decidir sobre percepção e perda de benefícios;
VI – solicitar ao Chefe do Poder Executivo a abertura de créditos suplementares;
VII – promover as necessárias avaliações técnicas e atuariais do fundo previdenciário.

Art. 11 – O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros estáveis ou efetivos e 03 (três)
suplentes, todos servidores contribuintes ativos ou inativos, sendo 01 (um) membro indicado pelo Prefeito
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Municipal, 01 (um) membro indicado pelo Presidente da Câmara Municipal e 01 (um) membro eleito
pelos servidores, os quais exercerão as funções sem direito a remuneração.

Art. 12 – As atribuições e poderes do Conselho Fiscal são de fiscalizar anualmente os atos do Conselho de
Administração.

Art. 13 – Na administração do fundo previdenciário o Conselho de Administração deverá
obrigatoriamente observar os seguintes critérios:

a) realização de avaliação atuarial em cada balanço, bem como de auditoria por entidade independente
legalmente habilitada, utilizando-se parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e
benefícios;
b) utilização das contribuições do Município e do pessoal ativo, inativo e pensionistas para o fundo
previdenciário somente para pagamento de benefícios previdenciários;
c) pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime previdenciário;
d) registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e do Município;
e) sujeição às inspeções de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentaria e patrimonial dos órgãos
de controle interno e externo;
f) vedação da utilização dos recursos dos fundos administrados, representados por bens, direitos e ativos,
para empréstimos de qualquer natureza, inclusive para o Município, entidades da Administração Indireta,
aos segurados e aplicações em programas habitacionais;
g) proibição de aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do Governo Federal.

Art. 14 – Os recursos garantidores das reservas técnicas, bem como aquelas de qualquer origem ou
natureza, correspondentes às demais reservas, fundos e provisões, devem ser aplicados pelo Conselho de
Administração de modo a que lhes sejam conferidas segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Parágrafo único: Na aplicação dos recursos previstos neste artigo serão observadas as normas que vierem
a ser estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional para os sistemas públicos de previdência, sendo
certo que as aplicações financeiras serão sempre de renda fixa e as imobiliárias deverão garantir
rendimento igual ou superior, ao do mercado financeiro, vedada a aplicação de índice superior a 30%
(trinta por cento).

Art. 15 – Para todos os efeitos legais a PREVIBRUSQUE, como pessoa jurídica de direito público, passa
a ser titular de todos os recursos e patrimônios dos Fundos criados pela Lei Complementar nº 20, de 17 de
dezembro de 1993.

Art. 16 – A contabilidade geral do Município processará o inventário dos bens, direitos e obrigações do
Sistema Municipal de Previdência – SIMPRE e do Sistema Municipal de Assistência – SIMA, criados
pela Lei Complementar nº 20/93, que passará a integrar o ativo e o passivo da PREVIBRUSQUE.

Art. 17 – As contabilidades do Sistema Municipal de Previdência – SIMPRE e do Sistema Municipal de
Assistência – SIMA, a serem administradas pela PREVIBRUSQUE, deverão ser executadas em separado,
de forma a manter a independência e controle fiscal e financeiro individualizados.
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Parágrafo único. Em nenhuma circunstância será permitido empréstimo ou transferência financeira de um
sistema para outro.

Art. 18 – O Município poderá, além de dotações orçamentárias suplementares, destinar bens, direitos e
ativos para a PREVIBRUSQUE, os quais serão utilizados exclusivamente com finalidade previdenciária.

Art. 19 – O art. 12 da Lei Complementar nº 20/93  passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12. Respeitados eventuais direitos adquiridos, o servidor será aposentado:
I – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
II – voluntariamente, desde que cumprindo tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço
público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e 55 (cinqüenta e cinco)
anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher, com proventos integrais;
b) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
III – por invalidez permanente."

Art. 20 – O caput do artigo 13 da Lei Complementar nº 20/93, mantidos os seus parágrafos, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 13. A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em lei."

Art. 21  - O Inciso II do Artigo 64 da Lei Complementar nº 20/93, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 64. ..................
I - ..........................
II – Filhos de qualquer condição e enteados solteiros ou na condição de dependente civil, até completarem
21 (vinte e um) anos e que dependam economicamente do participante." 

Art. 22 – Os parágrafos 6º e 7º do art. 68 da Lei Complementar nº 20/93 passam a ter as seguintes
redações:

"Art. 68. ..........

§ 6º - Os benefícios estabelecidos nos incisos II, III e IV do § 4º deste artigo serão concedidos
gradativamente ou ampliados de acordo com a disponibilidade financeira do SIMA, mediante proposta do
Conselho de Administração da autarquia gerenciadora, que será objeto de decreto do Chefe do Executivo,
desde que seja comprovadamente assegurada a existência de recursos financeiros que não comprometa,
em momento algum, o funcionamento do Sistema relativamente ao atendimento prioritário, conforme
disposto no inciso I.

§ 7º - Caberá ao Conselho de Administração da autarquia gerenciadora estabelecer o plano de benefícios
nos limites da lei, para homologação do Chefe do Poder Executivo."
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Art. 23 – O Artigo 100 da Lei Complementar nº 20/93, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 100. A PREVIBRUSQUE poderá firmar convênio, contrato ou acordo com Instituição Pública ou
Privada, visando a prestação dos serviços assistenciais ao servidor e dependentes, na forma estabelecida
nesta Lei."

Art. 24 – O Artigo 111 da Lei Complementar nº 20/93, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 111. A PREVIBRUSQUE como quaisquer das unidades integrantes da Administração Municipal
está sujeita à auditorias, com vistas a avaliação de seus mecanismos de controle interno e fiscalização
contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial."

Art. 25 – A PREVIBRUSQUE deve remeter à Casa Legislativa, balancete quadrimestral atualizado acerca
da disponibilidade financeira da Autarquia, bem como dos investimentos, das aplicações, das receitas e
das despesas.

Art. 26 – Os recursos financeiros para concessão das aposentadorias e pensões serão provenientes das
contribuições dos servidores municipais estáveis e efetivos, ativos e inativos, e do Município, cabendo
individualmente:

I – ao Município: 10% (dez por cento);
II – ao servidor:     5% (cinco por cento).

Art. 27 – Os servidores inativos admitidos sob a égide da Lei nº 636/75 e que recebam proventos
decorrentes da concessão de aposentadoria até a vigência desta Lei, permanecerão recebendo-os pelo
Tesouro Municipal, não sendo a qualquer título considerados segurados inativos da PREVIBRUSQUE.

§ 1º - As pensões decorrentes do falecimento do servidor inativo previsto neste artigo, serão assumidos
pelo Tesouro Municipal.

§ 2º - O Tesouro Municipal deterá a responsabilidade do pagamento dos proventos e pensões previstas
neste artigo e § 1º, até a completa extinção destes benefícios.

Art. 28 – São revogadas as seguintes disposições da Lei Complementar nº 20/93; art. 28; parágrafo único
do art. 30; arts. 36; 37; 38 e seu parágrafo único; arts. 39; 40; 41 e seus parágrafos; arts. 42; 43; 82; 85;
88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 98; 108; 111; 114 e Lei Complementar nº 37/95, de 11/01/95.  

Art. 29 – Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, além das especificadas no artigo anterior.

Prefeitura Municipal de Brusque, em  20 de Agosto de 2001.
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Ciro Marcial Roza
Prefeito Municipal


