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Município de Herval d’Oeste 

 

 

Lei Complementar nº 396/2021 

 

 

“ ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 179/2005(ESTATUTO 

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D´OESTE-SC- 

IPREVI-HO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar altera os dispositivos da Lei 

Complementar 179 de 30 de setembro de 2005, passando os dispositivos 

da Lei Complementar nº 179/2005 a ter a seguinte redação 

 

Art. 2º O § 3º do artigo 13, da Lei Complementar nº 179/2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 13. (...) 

§ 3ºO valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo 

anterior será de 3,6% por cento indo até 4,3% por cento, para as 

despesas com a certificação institucional do IPREVI-HO, no Pró- Gestão 

e para a certificação dos Dirigentes e Conselheiros, apurado sobre o 

somatório da remuneração de contribuição dos servidores ativos 

vinculados ao IPREVI-HO, no exercício financeiro anterior. 

 

Art. 3º O parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar nº 179/2005, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1º Entende-se como remuneração de contribuição, para os aposentados 

e pensionistas o valor dos proventos que supere o dobro do piso 

municipal e, para o servidor ativo o valor constituído pelos subsídios 

ou os vencimentos do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas pela Lei, dos adicionais de 

caráter individual ou outras vantagens, excluídas: 
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Art. 4º Revoga o § 2º do artigo 14 da Lei Complementar nº 179/2005. 

 

Art. 5º O caput do art. 15 da Lei Complementar nº 179/2005 passa a 

vigorar com a seguinte redação. 

Art. 15. A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do 

artigo 13, será de 14% (quatorze porcento) incidentes sobre a parcela 

que supere o dobro do piso salarial do Município. 

 

Art. 6º. Ficam revogados os § § 3º e 4º do artigo 15 da Lei 

Complementar nº 179/2005. 

 

Art. 7º O caput do artigo 23 e seus § § 1º, 3º, 5º, 9º, 10., 13. e 

14., da Lei Complementar nº 179/2005, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 23.  O Conselho Administrativo será composto por sete (07) 

membros, os quais serão eleitos através de Assembleia dos Servidores 

Públicos do Município de Herval d´Oeste-SC, designada para tanto e 

também nomeados pelo Poder Executivo e Legislativo, conforme o caso, 

exceto no caso do parágrafo segundo; 

§ 1º Os membros do Conselho Administrativo deverão possuir a condição 

de servidores efetivos, segurados do IPREVI-HO, possuírem ensino 

superior completo, não incidir nas hipóteses de inelegibilidade 

previas no inciso I, caput do artigo 1º da Lei Complementar nº 

64/1990, tão pouco ter sofrido condenação criminal transitado em 

julgado, conforme previsão do artigo 8º -B da Lei nº 9.717/1998. 

(...) 
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§ 3º O Prefeito indicará para a composição dos membros deste Conselho 

01 (um) representante do Poder Executivo, devendo tal indicação ser de 

servidor efetivo. 

(...) 

§ 5º Os três (03) Conselheiros restantes serão eleitos, por voto 

secreto e direto dos segurados ativos e inativos, através do 

competente processo eleitoral previamente divulgado, sendo que as 

vagas serão estabelecidas na proporção de 01 (um) segurado-inativo e 

dois (02) segurados-ativos. 

(...) 

§ 9º As reuniões do Conselho Administrativo apenas poderão ocorrer 

com a presença mínima de quatro (04) de seus membros, sendo que na 

primeira reunião após o decreto de nomeação dos Conselheiros, 

automaticamente constará como primeiro assunto da pauta a eleição do 

Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho, que ocorrerá 

através de votação aberta de todos os membros do Conselho. No caso de 

empate, novamente votarão todos os membros, momento em que somente 

estes dois nomes poderão ser votados, devendo este procedimento 

ocorrer até que ocorra desempate. 

(...) 

§ 10 O Conselho reunir-se-á ordinariamente bimestralmente e 

extraordinariamente mediante convocação do seu Presidente, por 

solicitação de pelo menos metade dos Conselheiros ou através de 

requerimento de cinquenta por cento mais um dos segurados, devendo 

ocorrer em qualquer caso a convocação com prazo mínimo de 48 (quarenta 

e oito) horas de antecedência. 
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(...) 

§ 13. O Conselheiro que, sem justa motivação, faltar a três sessões 

consecutivas ou cinco alternadas durante o exercício, ou ainda, que 

praticar conduta incompatível com as funções inerentes ao cargo, terá 

seu mandado extinto, por ato do Presidente do Conselho de 

Administração, devendo assumir o suplente. 

§ 14 As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por 

maioria, exigido o quórum de quatro (04) membros e, além dos casos 

previstos no parágrafo anterior, os Membros do Conselho de 

Administração poderão ser afastados quando estiverem respondendo a 

Processos Administrativos Disciplinares e/ou Sindicâncias, caso em que 

terão o mandato extinto na hipótese de condenação ou serão 

substituídos pelo Chefe do Poder Federativo que os indicou, no caso do 

Conselheiros indicados. 

 

Art. 8º Fica revogado o § 11., do artigo 13 de Lei Complementar nº 

179/2005. 

 

Art. 9º O § 1º do artigo 24 da Lei Complementar nº 179/2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação. 

Art. 24 A Diretoria Executiva do IPREVI-HO será composta por: 

(...) 

§ 1º Os cargos de Diretor de Gestão Administrativa e Diretor de 

Gestão Financeira serão providos por servidores efetivos, com 

escolaridade mínima de 3º grau completo e experiência mínima de dois 

(02) anos, conforme o cargo, nas áreas previdenciária, financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização , atuarial ou de 
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auditoria , os quais deverão ter seus nomes aprovados em Assembleia 

Geral dos Servidores Públicos de Herval d`Oeste e serão cedidos por 

ato do Chefe do Executivo Municipal, tendo a remuneração de seu cargo 

de origem (vencimentos do cargo efetivo acrescido dos benefícios dele 

decorrentes), acrescido de 40% do valor do DAS I, estabelecido no 

Anexo I, pela presente lei. 

 

Art. 10. Modifica caput do artigo 25 e seus paragrafados 1º, 2º, 5º e 

6º passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando ainda o 

parágrafo 7º ao artigo 25 da Lei 179/2005. 

Art. 25 O Conselho Fiscal será composto de 05 (cinco) membros, os 

quais serão eleitos através da Assembleia dos Servidores Públicos de 

Herval d´Oeste-SC, designada para tanto, e também nomeados pelo Chefe 

do Poder Executivo, na forma do § 2º deste artigo. 

§ 1º Os membros do Conselho Fiscal deverão possuir a condição de 

servidores efetivos, segurados do IPREVI-HO, possuir ensino superior 

completo e não incidir nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 

inciso I do caput do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, tão 

pouco ter sofrido condenação criminal transitado em julgado, conforme 

previsão do artigo 8º-B da Lei nº 9.717/1998. 

§ 2º O Prefeito indicará para composição dos membros deste Conselho 

02 (dois) servidores ativos e igual número de suplentes. 

(..) 

§ 5º As reuniões do Conselho Fiscal serão obrigatoriamente promovidas 

bimestralmente e apenas poderão ser realizadas com a presença de, no 

mínimo, 03 (três) de seus membros. 
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§ 6º O Conselheiro que, sem justa motivação, faltar a três sessões 

consecutivas ou cinco alternadas durante o exercício, ou ainda, 

praticar conduta incompatível com as funções inerente ao cargo, terá 

seu mandato declarado extinto, por ato do Presente do Conselho de 

Administração, devendo assumir o suplente. 

Art. 7º Além dos casos previstos no parágrafo anterior, os Membros do 

Conselho de Fiscal poderão ser afastados enquanto estiverem 

respondendo a Processo Administrativo Disciplinar e/ou Sindicância 

Administrativa, como em que terão o mandato extinto, na hipótese de 

condenação, ou serão substituídos pelo Chefe do Poder Federativo que 

os indicou, no caso dos Conselheiros indicados. 

 

Art. 11.  O inciso XXVI do artigo 26., passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 26 Compete ao Conselho Administrativo: (Vide Lei Complementar nº 

263/2009) 

(...) 

XXVI. O Presidente do Conselho atuará como Gestor do Instituto, 

representando-o ativa e passivamente, em juízo ou fora dele., com 

acesso as contas bancárias do IPREVI-HO, no caso de impossibilidade de 

algum dos membros da Diretoria Executiva. 

 

Art. 12.  O item 2 do artigo 27 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 27 Compete ao Conselho Fiscal: 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/h/herval-do-oeste/lei-complementar/2009/26/263/lei-complementar-n-263-2009-introduz-modificacoes-na-lei-complementar-n-1792005-que-dispoe-sobre-a-criacao-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-herval-d-oeste-reestruturando-o-regime-proprio-de-previdencia-social-e-da-outras-providencias
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(..) 

2. examinar os balancetes mensais e as contas, emitindo parecer anula; 

 

Art. 13. Modifica o item “c” e “g” e revoga o item “i”do artigo 

28 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 28 São atribuições do Diretor Financeiro Diretor de Gestão 

Financeira: (Denominação alterada pela Lei Complementar nº 356/2017) 

(...)  

c) movimentar contas bancárias do Instituto, em conjunto com o Diretor 

de Gestão Financeira, ou com o Gestor. 

(...) 

g) movimentar as contas bancárias e aplicações financeiras, em 

conjunto com o Diretor de Gestão Administrativa ou com o Gestor. 

 

Art. 14. O artigo 87 da Lei Complementar nº 179/2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação; 

Art. 87 Para a alteração da presente Lei Complementar, deverá ser 

convocada Assembleia Geral dos Servidores Públicos de Herval d`Oeste, 

devendo ser regulamentada através de Resolução emitida pelo Conselho 

de Administração, salvo nos casos de normas impositivas cuja adesão ou 

modificação legal seja de caráter obrigatório. 

 

Art. 15. O artigo 89 da Lei Complementar nº 179/2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 89 A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, deverão 

promover Assembleia para prestação de contas anual até o mês de março 

subsequente ao término do exercício anterior.  

https://leismunicipais.com.br/a/sc/h/herval-do-oeste/lei-complementar/2017/35/356/lei-complementar-n-356-2017-introduz-modificacoes-na-lei-complementar-n-1792005-que-dispoe-sobre-a-criacao-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-herval-d-oeste-e-da-outras-providencias
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Art. 16. Acrescenta o artigo 92 na Lei Complementar nº 179/2005, com a 

seguinte redação. 

Art. 92. Fica referendado, no que couber, o disposto nos §§ 1º, 1º 

A, 1º B e 1º C do Art. 149 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, 

bem como, o Art. 35 Inciso 1”a” do mesmo diploma legal. 

 

Art. 17. Esta lei entra em vigor: 

I – No primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de sua 

publicação, quando ao disposto nos artigos. 2º, 3º e 4º. 

II Os demais dispositivos entram em vigor na data de sua publicação. 

 

Herval d´Oeste-SC,30 de julho de 2021. 

 

MAURO SERGIO MARTINI 

Prefeito   
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