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• Perspectiva

Garantindo o futuro
Fundo de previdência complementa a pensão do Ipsemg, deixada aos dependentes de funcionário falecido
Sónia Maria

O Fundo de Previdência Comple-
mentar do Funcionário da Secretaria
da Assembléia Legislativa - Prelegis -
foi criado há nove anos, pela Delibera-
ção n° 287/84. Sua finalidade é a de

complemen-
tar a pensão
do Instituto
de Previdên-
cia Social do
Estado de
Minas Gerais
- Ipsemg -,
deixada aos

1 dependentes
de funciona-
rio falecido.

São associados ao Prelegis, desde sua
criação, os funcionários efeti-
vos e os ao quadro suplemen-
tar. Recentemente, foram inte-
grados ao Fundo os servidores
da função pública.

Na falta de dependente jun-
to ao Ipsemg e do descendente
ou do ascendente sucessivo,
conforme dispõe o Código Ci-
vil, o contribuinte-participante
do Prelegis poderá designar
qualquer pessoa para receber a
complementação de pensão.
Nesse caso, a pensão concedida
terá a duração de cinco anos.

Segundo o diretor-superin-
tendente do Fundo, Vinicius
Marcus de Oliveira, o associa-
do contribui com a Previdência
do Estado até o limite de 20
salários mínimos, sendo a pen-
são deixada pelo funcionário
junto àquele Instituto estipula-
da de acordo com a sua faixa de
contribuição. O Prelegis
complementa essa pensão até

atingir o valor do vencimento que o
funcionário recebia quando vivo, rea-
justado sempre que houver alteração
do vencimento do servidor da ativa,
explica Vinicius Oliveira.

O capital do Prelegis é constituído
pela contribuição dos associados e da
parte complementada pela Assembléia
Legislativa, que é a patrocinadora do
Fundo. "De acordo com o cálculo
atuarial, tomando por base o mês de
setembro deste ano, a situação finan-
ceira do Prelegis é estável com supe-
rávit", afirma o Diretor-Superinten-
dente.

Para obter a complementação de
pensão junto ao Prelegis, o dependen-
te deve, em primeiro lugar, requerer o
beneficio da pensão junto ao Ipsemg.
Em seguida, poderá requerer ao
Prelegis a complementação, apresen-

tando os seguintes documentos: certi-
dão de nascimento (dependentes me-
nores), certidão de casamento (se for
ocaso) e alvará judicial autorizando o
pagamento da parte de menor a quem
de direito.

Processado no Ipsemg o pedido de
pagamento de pensão, o beneficiário
providenciará a entrega da certidão de
pagamento da pensão no Prelegis. Nes-
te documento, deverá constar o paga-
mento do beneficio mês a mês, para
que possa ser calculada no Prelegis a
complementação devida.

Todo entendimento do beneficiário
junto ao Prelegis deverá ser feito dire-
tamente pela parte interessada ou por
Procurador constituído. O pagamento
dos beneficios é feito mensalmente
através da Caixa Econômica Federal,
entre os dias 23 e 26, já determinados

no contra-cheque do mês ante-
nor. Este pagamento está con-
dicionado à entrega, até o dia 15
de cada mês, na secretaria do
Prelegis, do contra-cheque do
Ipsemg.

O regulamento do Prelegis
permite ao funcionário que se
licenciar da Assembléia Legis-
lativa para tratar de assunto
particular, sem ônus para a ins-
tituição, manter-se associado ao
Fundo. Neste caso, o funcioná-
rio deverá comunicar à Direto-
ria do Prelegis o seu licen-
ciamento e requerer seja feito o
cálculo de sua contribuição, que
passará a ser a soma da contri-
buição do participante acresci-
da da parte da patrocinadora. O
funcionário deverá providenci-
aro pagamento da contribuição
até o dia 3øde cada mês. Afalta
de pagamento de três contribui-
ções consecutivas acarretará o
desligamento do associado do
quadro do Prelegis.

A gestão do Fundo
A diretoria do Prelegis é composta por cinco

membros. Ocupam atualmente os cargos os se-
guintes funcionários: Diretor-Presidente: Dalmir
de Jesus; Diretor-Superintendente: Vinicius
Marcus de Oliveira; Diretor Administrativo:
Lincoln Ferreira de Noronha; Diretor-Financei -
ro: Antoninho Rodrigues Goulart e Diretor de
Beneficios: Sérgio de Senna. O mandato da
diretoria é de um ano e os atuais diretores estão
respondendo, temporariamente, pelos cargos,
até a eleição da nova diretoria.

O Fundo é gerido pela Mesa da Assembléia
e pelo órgão co-gestor, o Conselho Deliberativo
e Fiscal do Prelegis, presidido por Adônis Martins
Moreira e formado por José Sebastião Moreira,
Emani Pereira de Mello, Antônio Geraldo Pinto,
Darke Baeta da Costa, José Gama Dias e José
dos Anjos Campos.


