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MENSAGEM GOVERNAMENTAL NQ 86, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

EXCELENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATlvA DO
ESTaDO DE RORAIMA E EXCELENTiSSIMOS SENHORES DEPUTXDOS E
DEPUTADAS ESTADUAIS,

Submeto ao exame dessa ilustre Assembleia Legislativa do Estado de
Roraima, o Projeto de Leique Dlsp6e so6re o PCCR do /PER, espec/f7camenfe sohre a
carreira dos M6dicos Peritos Previdenci6rios e respectiva reestruturag5o.

A presente iniciativa busca suprir uma demanda institucional com o fito
de atrair, valorizar e reter proflssionais capacitados e qualiflcados na area
especializada da categoria m6dica pericial previdenci6ria, pertencentes ao quadro de
serv\dares efet&os do Instituto de Previd6ncia de Roraima (IPER), componentes da
./tanta /W6dk:a Ouch/prevista desde sua regulamentag3o por meio da Le/
Complementar Ne 020 de 30 de dezembro de 1996.

Cumpre esclarecer que n6o obstante ao fato da carreira de m6dico
perito previdenci6rio ter sido uma das primeiras carreiras a serem descritas desde a
criagao do IPER, apesar da exist6ncia de previsao legal origin6ria, bem como, de atos
subsequentes iLei 832/2011, a junta m6dica s6 foiimplantada no ano de 2018 com
a posse dos m6dicos peritos previdenci6rios.

Por oportuno, destaca-se que a avaliag6o m6dica pericial previdenci6ria
6 pr6-requisito legal para concess6o de diversos benef iCios previdenci6rios, os
quads comp6em a atividade fim do IPER. Consta no Regimento Interno do IPER que.
"0 IPER tem por desfgnio garantir aos segurados do Regime Proprio de Previd6ncia
Social do Estado de Roraima e aos seus dependentes os beneffcios previdenci6rios
esculp.idos. na Constituigao Federal e nas leis que disciplinam o Regime Proprio de
)revid6ncia Social do Estado de Roraima, mediante as contribuig3o vertidas a este
s/slema". Assim, por tudo exposto, por crit6rios de compet6ncia t6cnica e
responsabilidade legal, n5o h6 como assegurar a correta aplicaQao da garantia
desses benef bios previdenci5rios, cabalmente, sem que haja a correta avaliagao
m6dico-legal e a consecutiva decisio do m6rito t6cnico previdenci6rio, no imbito
administrative, emanada pda Junta M6dica Oficial desta autarquia. Neste cenirio,
dentre as atividades desenvolvidas no 6mbito dos institutos previdenci6rios, a de
m6dico perito 6 historicamente a que representa major risco ao servidor que ad esenvo lve
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Somado ao que j6 foi exposto, 6 fundamental destacar que os
obj6tivos e principios de valorizagao dos servidores efetivos m6dicos peritos
previdenci6rios do IPER estio contemplados nessa proposta em questao, pois uma
remuneragao condizente com o mercado de trabalho torna possiVel o
desenvolvimento professional na respectiva carreira, por isso busca-se efetiva justiGa
entre os pares que atuam na area pericial no Estado de Roraima, principalmente,
levando em consideraQ5o que desde a aprovag3o da Lei 1263/2018, a carreira dos
m6dicos peritos do IPER sofreu enorme def asagem em comparagao b carreira de
m6dicos peritos de outras instituig6es no Estado de Roraima. Dessa forma. cabe.
neste momento, poder sanear dificuldades hist6ricas e pontuais, atinentes
especificamente a esta carreira aludida, nio olvidando que toda atividade t6cnica deve
ser justamente remunerada, pautada no grau de complexidade, na habilidade t6cnica
e na responsabilidade que ela representa.

Por fim, cumpre destacar que a GAM (Gratificagao de Atividade M6dica)
configura um componente remunerat6rio que ji foi incorporado definitivamente por
todas as categorias m6dicas estaduais em Roraima, com exceg5o dos servidores
m6dicos peritos do IPER ocupantes das 6nicas quatro vagas existentes em lei para
essa carreira previdenci6ria, de maneira especificada pda presente propositura legal.

S6o com essas considerag6es, Senhor Presidente. Senhores e
Senhoras Parlamentares Estaduais, que submeto os presentes Projetos de Lei
Complementar a Vossas Senhorias para devida aprovag5o.

Pa16cio Senador H61io Campos/RR, 17 de dezembro de 2021

(assinatura eletr6nica'l
ANTONIO DENARI UM

Governador do Estado de Roraima
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Estado de Ro raima
"Amaz6nia: patrim6nio dos brasileiros''

PROJETO DE LEI Ne 335 , DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera a Lei no 832, de 29 de dezembro de 2011, que
disp6e sabre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerag6es
(PCCR) dos Servidores P6blicos do Quadra de Pessoal do
Instituto de Previd6ncia do Estado de Roraima - IPER. e d6
outras provid6ncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:

Faso saber que a Assembleia Legislativa do Estado de
Roraima aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lg A Xabela financeira V do Anexo ll da Lei nQ 832, de 29 de
dezembro de 2011, pasha a vigour com a seguinte redagao:

ANEXO ll

RETRIBUIQOES DOS CARGOS EFETIVOS DO QUADKO GERAL DE PESSOAS DO iPER

TABELA V

Art. 2e O artigo 28-A da Lei no 832, de 29 de dezembro de 2011,
pasha a vigour com a seguinte redaQao:

'Art. 28-A. Fica institufda a Gratificagao de Atividade
M6dica - GAM, concedida ao servldor ocupante do cargo de
M6dico-Perino Previdenci6rio que esteja no efetivo exercicio
do cargo, no percentual de 150% (cents e cinquenta por
cents) sabre o vencimento b6sico do cargo de M6dico-
Perito Previdenci6rio. (NR)

Par6grafo Onico. Ap6s 12 meses da aprovagao desta lei a
Gratificagao de Atividade M6dica seri extinta, tendo seu
percentual incorporado a tabela financeira V do Anexo ll da
Lei ne 832/20].1, em sua respectiva classe, passando entio
a determinar o valor do subsrdio ao servldor ocupante do
cargo de M6dico Perito Previdenci6rio." (AC)
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  A B C D
l R$ 6.717,29 R$ 7. 133,76 R$ 7 .576,06 R$ 8.045,77
2 R$ 8.850,35 R$ 9.399,07 R$ 9.981,81 R$ 10.600,68
3 R$ 11.660,75 R$ 12 .383,72 R$ 13.151,51 R$ 13 .966,90
4 R$ 15 .363,59 R$ 16.3 16,14 R$ 17.327,74 R$ 18 .402 .06



Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicag5o, com efeitos
tinanceiros a parter de I ' dejaneiro de 20i2. ' ' '''' '' ' ''''

Pa16cio Senador H61io Campos, 17 de dezembro de 2021

(assinatura eletr6nica)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima

efelr6ni
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Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento

"Amaz6nia: patrim6nio dos brasileiros"

NOTA T£CNICA

NOTA T£CNICA/CGOP/SEPLAN N ' 044/2021
Processo Administrativo SEI N ' 15301.000982/2021.55
Interessado: Instituto de Previd6ncia do Estado de Roraima - IPER

Assunto: Emiss6o de Nota 16cnica referente a Minuta do Anteprojeto de Lei que
"Disp6e sobre o PCCR do IPER, especificamente sabre a carreira dos M6dicos Peritos
Previdenci6rios e respectiva reestruturag5o"

Refer6ncia: OF(CIO Ng 410/2021/CASA CIVIL/DATL/LEGISLATIVO, de 09 de junho de

1 - CONSIDERA96ES INICIAIS

1 - A presente Nota 16cnica destina-se a atender demanda da Casa Civil, quanto a
an61ise e emiss5o de Nota 16cnica, relativa ao impacts estadual, referente a Minuta do
Anteprojeto de Lei que disp6e sobre o PCCR do IPER, especificamente sobre a
carreira dos M6dicos Peritos Previdenci6rios e respectiva reestruturag3o, cujo
prop6sito 6 suprir demanda institucional com o fito de atrair, valorizar e reter
profissionais capacitados e qualiflcados na area especializada da categoria m6dica
per\cia\ prevtdenc\ar\a, pertencentes ao quadra de servidores efetivos do Instituto de
Prev;dang/a de Rora#na r/PER), com efeitos financeiros a parter de janeiro/2022

2 - Enfatiza-se que a presente Nota 16cnica foi elaborada, conforme o que
estabelece o inciso IV, art. 31 do Decreto Ng 8.117-E/2007, publicado no DOE de ll
de julho de 2007: cabe a SEPLAN "indycar a exist6ncia de pr6via dotaG3o
orgamentaria, atrav6s de Nota 16cnica, quando a proposta demandar aumento de
despesas", bem como o $1e, art. 55 da Lei Ne 1.449 de 08 de janeiro de 2021 (LDO-

11 - ANALISE

3 - Da an61ise do Anteprojeto de Lei, destacam-se:

a) O artigo IP, altera o valor de refer6ncia inicial (Padr6o IA) da labela Financeira V
do Anexo alda Lei nQ 1.263/2018, de R$ 4.538,71para R$ 6.717,29, mantendo-se
os mesrnos percentuais e crit6rios de progress6o horizontal e vertical vigentes

b) Conforme art. 2Q, flca instituda a Gratificag3o de Atividade M6dica - GAM.
concedida ao servidor ocupante do cargo de M6dico-Perito Previdenci6rio que esteja
no efetivo exerciCio do cargo, no percentual de 150% (cents e cinquenta por cento)
sobre o vencimento b6sico do cargo de M6dico-Perito Previdenci6rio, com validade de
12 meses (exercfc io 2022):
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CARGO QUANT DiFEnENgA VAR
(%)

ATUAL -
IA

P ROPOSTO
- IA

MEDICO PERnO-
PREVIDENCIARIO - 2 0h 04 4.538.71 6.717.29 2.178,58 48.00%
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OESCKigAO QUANT.

FOLHA ANUAL
DE PAGAMENTO

ATUAL -
MEDICOS

PERITOS E
CARGO

COMISSIONADO

P ROPOSTA
FOLHA

ANUAL DE
PAGAMENTO
- MEDICOS
PERITOS E
FUNgAO

G RATIFICADA

IMPACTO
O RgAMENTARIO

ANUAL i
IMPACTO

ORgAMENTARIO
MENSAL

rl xlteragao I
do PCCR do I

IPER- !
Alteragao no i
Vencimento I         



DESCRlgA0

111 - CONCLUSA0

7 - Diante do exposto, sob o enfoque orgament6rio esta CGOP manifesta que:
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IPER -
Alteragio\ na

GAM

04 108.929,28

423.649.24TOTAL I  
PL Aiteragao
do PCCR do

IPER -
Extingao de

Cargo
Comissionado
e Criagao de

Fungao
Gratificada

01 52.580.00 66.948,40 14.368.40 1.197,36

I U IAL 2   52.580,00 66.948,40 14.368,40 1. 197.36   



pessoal na Agaor4409.- Administragao de Recursos Humanos do IPER, garantindo
-LC n9 101/ p 00). goes ruturas, sem comprometer o seu teto orgament6rio (LRF

Submete-se a presente Nota ]6cnica a deliberagao do Senhor Secret6rio Adjunto de
Planejamento e Desenvolvimento, visando seu posterior encaminhamento.

Boa Vista-RR, 18 de agosto de 2021.
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