
 
PATY PREVI 

Conselho Municipal de Previdência 
 

Paty do Alferes, 07 de julho de 2020. 
 
 

DELIBERAÇÃO Nº 005, de 07 de julho de 2020. 
 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, reunido nesta data 
ordinariamente por seus membros-conselheiros abaixo-assinados,  

 
 

 CONSIDERANDO-SE todas as circunstancias decorrentes da 
PANDEMIA do COVID-19; 

 
 CONSIDERANDO-SE as medidas adotadas por todos os órgãos de 
governo visando a diminuição de gastos, especialmente a expedição da lei 
complementar federal nº 173/2020, regulamentada pela Portaria nº 14.816 da 
Secretaria de Previdência Social; 

 
CONSIDERANDO-SE que a legislação supra citada autoriza a 

suspensão das contribuições patronais e repasses de aportes financeiros 
ao RPPS, durante o período entre 31/03/2020 a 31/12/2020; 

 
CONSIDERANDO-SE que o Poder Executivo é o mais atingido 

com a redução brusca e inesperada de receita; 
 
CONSIDERANDO-SE a autonomia do Poder Legislativo, a 

independência entre os poderes quanto ao exercício e controle de suas 
despesas, 

 
DELIBERA: 
 
 

Art. 1º - Fica deliberada a possibilidade ao Poder Executivo em 
suspender as contribuições patronais e repasses de aportes financeiros 
ao RPPS, durante o período entre 31/03/2020 a 31/12/2020 ao RPPS 
Paty Previ. 

 



Art. 2º - Deverá ser feita em anexo à lei, um demonstrativo ( 
planilha) se fazendo no mínimo a projeção do que se deixará de recolher  
- e somente pela parte patronal – competências com vencimento 
entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. 

 

Art. 3º - A lei poderá prever a possibilidade de adesão do Poder 
Legislativo em fazer a suspensão, caso haja necessidade orçamentária 
para tanto. 

 
Art. 4º - Expeça-se o presente em quatro vias de igual teor e forma. 
 

     
  Art. 5º - Publique-se. 

 
 
 

Paulo César Gomes de Oliveira 
Conselheiro – titular 

 
 
 
 

Maria Helena Teixeira França 
conselheira titular 

 
 
 
 

Rodrigo Barsano de Souza 
Conselheiro titular 

 
 
 

Juliano Mello Silva 
Conselheiro titular 

 
 
 

Erenita Matos Silva Lemos 
Conselheira titular 

 
 
 

Silvana de Oliveira Vianna 
Conselheira titular 
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