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LOURENÇO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 96,
inciso XII, da Lei Municipal nO 2749, de 28 de novembro de 2005, e
considerando a aprovação da Lei Municipal nO3644, de 03 de março de 2016,
nova redação do artigo 95, inciso ii, aprovou em reunião ordinária do dia 07 de
março de 2016, o seguinte regulamento:

Art. ;v Â Entidade de crasse dos Funcionários t-'UOIICOS

Municipais (SIMUSSUL), deverá indicar 06 (seis) servidores representantes
dos segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, sendo
03 (três) representantes dos segurados em atividade e 03 (três) segurados
representantes dos aposentados e pensionistas, com os seus respectivos
suplentes.

§1° Dentre os 06 (seis) titulares indicados, serão aceitos 02
(dois) servidores com formação de ensino médio, um pelo segmento dos
servidores em atividade e outro pelo segmento dos inativos e pensionistas. A
mesma regra vale para os suplentes.



§2° Procurar diversificar as indicações, tentando
contemplar a representação das várias secretarias.

§3° Fica a critério desta entidade, a indicação de servidores
que não sejam sindicalizados.

Art. 2° Em caso de vacância assume automaticamente a
titularidade o respectivo suplente, sendo a entidade comunicada a fazer a
indicacão de um novo servidor oara ocuoar a suolência.
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Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

São Lourenço do Sul, 07 de março de 2016.

Martha orto Petrucci
Presidente do C selho de Previdência
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