
EXPOSIÇÃO  DE  MOTIVOS  E  JUSTIFICATIVAS  Nº  96/2014  –  DISPÕE  SOBRE  A

REORGANIZAÇÃO  DO  REGIME  PRÓPRIO  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS

SERVIDORES  PÚBLICOS  DO  MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ,  ESTADO  DE  SANTA

CATARINA, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

Senhora Vereadora, e

Senhores Vereadores,

Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para que

seja submetido a superior deliberação desse Poder Legislativo o presente projeto de lei que

objetiva a reestruturação do Sistema Previdenciário do Município de Itapoá.

A Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março, introduziu profundas mudanças na

Previdência Social Brasileira, dentre essas mudanças, há que se ressaltar a regra que estabele-

ceu critérios para cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servi-

dores públicos.

Outras normas previdenciárias como as Portarias 170 de 25 de abril de 2012 e 440 de

09 de outubro de 2013 do Ministério da Previdência Social, estabeleceram regras mais rígidas

para as políticas de investimentos dos RPPS, tais como a exigência de certificações dos gesto-

res e conselheiros, bem como determinam novas disposições para a estruturação, composição

e funcionamento do Comitês de Investimentos visando maior segurança na preservação do pa-

trimônio destinado a aposentadoria dos servidores públicos.

Desse modo, coube ao Município de Itapoá tomar iniciativas no sentido de Reorgani-

zar a legislação do Regime Próprio dos Servidores Públicos do Município de Itapoá – IPESI,

consoante prerrogativa do artigo 149, parágrafo único, da Constituição Federal.

Para tanto, a proposta em tela foi objetivo de muitas reuniões e amplas discussões en-

tre os membros do Conselho Administrativo do IPESI, configurando-se em importantes subsí-
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dios para a elaboração do presente projeto de lei, visando adequação do Sistema Previdenciá-

rio do Município de Itapoá, estabelecendo diretrizes e estrutura de gestão em consonância

com a legislação atual.

Caracteriza-se, portanto, em um importante instrumento para assegurar relevante direi-

to constitucional dos servidores municipais, insculpido no artigo 6º da Constituição Federal.

Desta forma, tendo em mente a importância da matéria e confiando, pelas razões ex-

postas, na aprovação deste projeto de lei que submeto a superior consideração deste egrégio

Poder Legislativo, renovo a Vossa Excelência e demais Edis votos de consideração e apreço.

 

Atenciosamente,

Itapoá (SC), 02 de janeiro de 2014.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR

PREFEITO MUNICIPAL
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