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EMENDA AO

PROJETO DE

LEI

COMPLEMENTAR

009/2021
EMENTA:
EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA AO PROJETO DE
LEI

COMPLEMENTAR

009/2021

DO

EXECUTIVO

MUNICIPAL ALTERANDO O DISPOSTO NOA RTIGO
DO MESMO, CONFORME

3º

ESPECIFICA.

Senhor Presidente:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Artigo 1º.

A

redação ao artigo 77 da

Lei

Complementar nº 1,012, de 17 de maio de 2000,

proposta pelo artigo 3º do Projeto de Lei Complementar 009/2021, fica com o caput alterado
de forma modificativa pela redação dada abaixo, e o mesmo, mantidos os parágrafos já
propostos com a mesma redação do projeto de

lei

original, e, fica emendada de forma

aditiva, por dois outros parágrafos, da seguinte forma:
Art. 77. Todos

os beneficiários aposentados ou pensionistas do IPM possuem a
obrigação anual de realização de recadastramento, por meio de prova de vida e
residência, nos vinte e cinco primeiros dias do mês de seu aniversário, sob pena de

GI
2.

suspensão do pagamento do benefício.

DG
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Quando o aposentado ou pensionista tiver problemas de mobilidade,
locomoção, saúde mental e/ou comunicação, caberá ao curador, cuidador ou

8 3º.

apresentar e protocolar no prazo previsto no caput, requerimento junto ao
IPM, requerendo visita de preposto do Instituto, para verificação e constatar vida e
familiar,

residência do beneficiário nestas condições, ficando em dia com o recadastramento
até que o requerido seja atendido, a visita de verificar for realizada.

e

8 4º. Suspenso o pagamento por falta de recadastramento de que trata o caput, e
em 60 (sessenta) dias, não ocorrendo a procura pelo beneficiário para seu
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restabelecimento, caberá a Presidência do Instituto manter a suspensão e instaurar
processo administrativo de apuração da ausência ou óbito do beneficiário, e, se for
o caso, representar ao Ministério Público ou aos Órgãos Policiais, conforme cada

caso, se tiver ocorrido indícios de apropriação indébita ou outra prática delituosa
quanto aos recursos públicos pagos e indevidamente apropriado
não ocorrer anteriormente a devolução espontânea dos mesmos.
Artigo 3º. Esta

lei

terceiros, se,

entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Sala das sessões, 22 de março de 2.021.
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ANEXO - JUSTIFICATIVA

Prezados/as:
O Projeto de Lei em questão entre outros conteúdos

do

recadastramento

anual

de

beneficiários

do

ligados

Instituto

ao

IPM,

trata

(aposentados

e

pensionistas), mediante prova de vida e residência, algo necessário, porquanto em
função do advento da informática e demais tecnologias, a possibilidade de óbito ou
ausência do beneficiário, os recursos pagos por desconhecimento, serem
apropriados por terceiros.
Além de conciliar redação, pois falava-se no caput em apresentação e

nos parágrafos em recadastramento, também preocupa este Edil autor da emenda,

que nos casos de beneficiários que tenham situações específicas, tais como:
problemas de mobilidade, locomoção, saúde mental e/ou comunicação, que não
permite o deslocamento até o Instituto ou ao Cartório (para reconhecimento de firma
por autenticidade), e recadastrar atestando vida e residência, não possa ser
prejudicado e ter o problemas no recebimento de seu benefício, provocado por

procedimentos burocrático e muitas vezes falta de bom senso e sensibilidade do
agente responsável por efetivá-lo, coisa que temos visto muitas vezes ocorrendo
em porta de bancos, Institutos de Previdência e outras situações país afora, e que
não podemos permitir que se reproduzam aqui em nossa cidade.
Razoável que, nestes casos, um preposto do Instituto compareça à casa
do beneficiário para constatar vida e residência do beneficiário e recadastra-lo, até
porque é do interesse público esta constatação,
Por

outro

por princípio.

ação rigorosa quando o
recadastramento não é feito tempestivamente, nenhuma outra satisfação é dada
pelo beneficiário quando se suspende o pagamento, deixando indícios de que o
mesmo esteja em situação e ausência ou óbito e terceiro(s) se apropriando
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indevidamente dos recursos pagos no período entre tais ocorrências e a suspensão
do pagamento, afinal trata-se recursos públicos.
que temos a propor de forma a qualificar o conteúdo do projeto
apresentado pelo Executivo Municipal, sem alterar os objetivos e mérito do projeto
É o

de lei apresentado, esperando a acolhida dos nossos pares a esta emenda.

Sala das sessões, 22 de março de 2.021.
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