
Câmara Municipal de Felixlândia

Senhor Presidente,

Requerimento

Nº 019/2019

O vereador que abaixo subscreve, nos termos regimentais vigentes, REQUER a

Ilma. Sra. Wanderlene de Carvalho Barbosa, Superintendente do IPREMFEL, que apresente

os documentos elencados a seguir para fins de identificação da situação do IPREMFEL,

apuração e comprovação da regularidade dos repasses à autarquia previdenciária municipal e

implementação do plano de custeio:

· Toda a legislação relativa ao IPREMFEL, em especial relativa à criação e
regulamentação da autarquia previdenciária municipal, vigente, revogadas e alterações;

· Toda a legislação relativa ao custeio do plano e alterações de custeio
estabelecidas nos cálculos atuariais da autarquia previdenciária municipal;

· Folha de Pagamento Resumo dos servidores ativos, inativos e pensionistas
identificando a remuneração, base de cálculo e os valores das contribuições patronais
(normal e suplementar) e dos servidores;

· Extrato, Guia de Repasse e Empenhos para fins de comprovação das
Contribuições e Repasses dos servidores e patronal (normal e suplementar ou aporte),
incluindo as relativas a auxílio-doença, salário maternidade e outros benefícios do
IPREMFEL, identificando competência, órgão, base de cálculo e data de repasse;

· Esclarecimento de quais benefícios são pagos diretamente pela Prefeitura e
que são descontados dos valores devidos e repassados ao IPREMFEL, se for o caso:

· Auxílio-doença

· Salário-maternidade

· Salário-família

· Auxilio-reclusão

· Balancete analítico mensal de janeiro de 2017 a maio de 2019;

· Minutas diárias de receitas do Instituto de Previdência;

Praça Padre Félix, 65 - Centro - Cep 39237-000 - Felixlandia - MG

Tel.: (38) 3753-1320 - cmfelixlandia@gmail.com



Câmara Municipal de Felixlândia

Senhor Presidente,

O vereador que abaixo subscreve, nos termos regimentais vigentes, REQUER a

Ilma. Sra. Wanderlene de Carvalho Barbosa, Superintendente do IPREMFEL, que apresente

os documentos elencados a seguir para fins de identificação da situação do IPREMFEL,

apuração e comprovação da regularidade dos repasses à autarquia previdenciária municipal e

implementação do plano de custeio:

· Toda a legislação relativa ao IPREMFEL, em especial relativa à criação e
regulamentação da autarquia previdenciária municipal, vigente, revogadas e alterações;

· Toda a legislação relativa ao custeio do plano e alterações de custeio
estabelecidas nos cálculos atuariais da autarquia previdenciária municipal;

· Folha de Pagamento Resumo dos servidores ativos, inativos e pensionistas
identificando a remuneração, base de cálculo e os valores das contribuições patronais
(normal e suplementar) e dos servidores;

· Extrato, Guia de Repasse e Empenhos para fins de comprovação das
Contribuições e Repasses dos servidores e patronal (normal e suplementar ou aporte),
incluindo as relativas a auxílio-doença, salário maternidade e outros benefícios do
IPREMFEL, identificando competência, órgão, base de cálculo e data de repasse;

· Esclarecimento de quais benefícios são pagos diretamente pela Prefeitura e
que são descontados dos valores devidos e repassados ao IPREMFEL, se for o caso:

· Auxílio-doença

· Salário-maternidade

· Salário-família

· Auxilio-reclusão

· Balancete analítico mensal de janeiro de 2017 a maio de 2019;

· Minutas diárias de receitas do Instituto de Previdência;

Sala das Sessões, 17 de junho de 2019

Matheus Victor Fernandes Silva

Vereador
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Exmo. Sr.

Otacílio Guimarães Oliveira

DD. Presidente da Câmara
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