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RESOLUÇÃO Nº 01 /2018

Dispõe sobre a vedação de contab ilização na folha de pagamento do
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/RS de parcelas estranhas ao
orçamento do sistema previdenciário estadual.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 14 da Lei Complementar nº 15.143, de 05 de abril de 2018,
combinado com o art. 48 da Lei Complementar nº 15.142, de 05 de abril de 2018,

considerando que compete ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev, na condição
de Gestor Único do RPPS/RS, zelar pelas boas práticas de gestão orçamentária do sistema previdenciário estadual;

considerando a previsão de unidades orçamentárias – U.O.s específicas nos Poderes, Unidades
Previdenciárias Descentralizadas – UPDs; e

considerando a medida cautelar deferida pelo Tribunal de Contas do Estado no processo de Inspeção Especial
nº 9372-0200/18-0, no sentido de “barrar a inclusão de despesas referentes a indenizações de licenças-prêmio e de férias ao
regime previdenciário”, gerido pelo IPE Prev,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar não sejam contabilizadas, nas folhas de pagamento do Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS/RS, parcelas estranhas ao orçamento do sistema previdenciário estadual, tais como licenças-prêmio e férias
indenizadas de servidores inativos do Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único A vedação referida no “caput” deste artigo alcança a ordenação das despesas com pessoal
inativo no Órgão 40, U.O. 4002, 4003 e 4004 dos servidores vinculados ao Regime Financeiro de Repartição Simples e ao
Regime Financeiro de Capitalização.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2018.

JOSÉ GUILHERME KLIEMANN,
Diretor-Presidente.
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