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Código Nome Saldo atual

19 ATIVO   1.013.575,53

27 ATIVO CIRCULANTE     953.519,52

35 DISPONIBILIDADES     459.139,68

43 Caixa         307,26

52 Banrisul S/A - Conta 06.120134.0-7           1,00

53 Servicoop - Conta 002369-8      63.874,08

54 Banrisul S/a - Conta 06.201644.0-4         200,00

55 CEF - Conta 0448/003.00002915-8         112,07

61 Banrisul S/A - Conta 06.120134.0-7     154.351,81

62 Servicoop - RDC/RDI      18.764,47

63 Sicredi - CDI      13.953,18

64 Banrisul S/A - Conta 06.120134.0-7 - CDB     201.525,27

65 Servicoop - CDI - Conta 00003583-000       4.182,19

66 Servicoop - CDI - Conta 00003886-000       1.867,90

22420 Banrisul S/A - Conta Corrente - Projeto           0,45

78 CRÉDITOS COM ASSOCIADOS     490.854,76

86 Mensalidades      30.276,29

87 Convênios     347.077,05

88 Empréstimos      78.936,94

89 Créditos em Cobrança      33.292,60

90 Cheques em Cobrança       1.271,88

221 CRÉDITOS COM TERCEIROS       2.115,76

431 Outros Créditos       2.115,76

2089 Outros Créditos       1.409,32

32 Depósitos Judiciais       1.409,32

345 ATIVO NÃO CIRCULANTE      60.056,01

396 INVESTIMENTOS      31.985,16

400 Servicoop      30.985,16

401 Sicredi       1.000,00

418 IMOBILIZADO      25.962,20

434 Móveis e Utensílios      39.930,44

450 Máquinas e Equipamentos      31.686,93

469 Instalações       3.907,25

451 Equip. de Processamento de dados      47.225,02

493 ( - ) Depreciação Acumulada Móveis e U     (28.982,86)

494 ( - ) Depreciação Acumulada Equipamentos     (37.800,05)

495 ( - ) Depreciação Acumulada Instalações      (3.349,47)

496 ( - ) Depreciação Acumulada Maquinas e Eq     (26.655,06)

518 INTANGÍVEL       2.108,65

519 Softwares       4.618,04

520 Benfeitorias em Prédios de Terceiros      65.984,66

521 ( - ) Amortização Softwares      (5.987,72)

522 ( - ) Amortização de Benfeitorias em Préd     (62.506,33)

contábil SCI VISUAL Sucessor

03/12/2021 14:31:42
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Código Nome Saldo atual

561 PASSIVO   1.013.575,53

570 PASSIVO CIRCULANTE     416.684,87

571 DÉBITOS DE CURTO PRAZO     407.297,32

572 Fornecedores - Entidade      31.991,30

573 Fornecedores - Convênios     375.306,02

581 ORBIGAÇÕES FISCAIS       2.401,60

582 I.R.R.F. a Recolher       2.401,60

591 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS         656,84

592 Retenção dos Empregados         656,84

601 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS       3.199,66

602 F.G.T.S. a Recolher       1.277,70

603 P.I.S. S/Folha Pagto a Recolher         677,30

606 I.N.S.S. a Recolher       1.244,66

620 OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES       3.129,45

621 Receitas a Apropriar       3.129,00

22438 Captação Projeto Social           0,45

707 PATRIMÔNIO LÍQUIDO     596.890,66

708 PATRIMÔNIO SOCIAL     596.890,66

709 Resultado Acumulado de Exercícios Anterio     499.993,64

710 Resultado Líquido do Exercício      96.897,02

Contador

CPF: 740.039.330-87

CRC: RS068513

MAURICIO FARIAS CARDOSO

Assinado de forma digital

por MAURICIO FARIAS CARDOSO:74003933087

Dados: 2021.12.03 14:31:39 -03'00'

5642996E5599866F

Diretor

CPF: 528.238.140-00

CARMEN JUCINARA DA SILVEIRA PASQUALI

contábil SCI VISUAL Sucessor

03/12/2021 14:31:42
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Código Nome Saldo atualClassificação

19 455.632,19C03 RECEITAS

27 368.336,94C03.1     MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES

35 368.336,94C03.1.1         Mensalidades de Associados

43 368.336,94C03.1.1.01             Mensalidades de Associados

51 368.336,94C03.1.1.01.001                 Mensalidades de Associados

1910 629,85C03.5     OUTRAS RECEITAS

1970 629,85C03.5.04         RENDIMENTO C.D.B.

1971 629,85C03.5.04.001             Rendimento C.D.B.

1988 86.665,40C03.8     OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

1996 86.665,40C03.8.01         OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

1997 86.527,40C03.8.01.001             Convênios

2054 138,00C03.8.01.002             Venda de Materiais

1775 455.632,19C05 RECEITA LÍQUIDA

1783 455.632,19C07 RESULTADO BRUTO

850 358.735,17D08 DESPESAS

868 358.735,17D08.1     DESPESAS OPERACIONAIS

876 161.977,04D08.1.01         DESPESAS TRABALHISTAS

1023 63.808,50D08.1.03         DESPESAS GERAIS

2003 81.781,87D08.1.04         SERVIÇOS DE TERCEIROS

2011 27.951,35D08.1.05         DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2020 11.603,50D08.1.06         MATERIAIS

2046 11.552,82D08.1.08         PROMOÇÕES SOCIAIS

1457 60,09D08.3     DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS

1791 96.897,02C10 RESULTADO OPERACIONAL

1805 96.897,02C13 RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS

1740 96.897,02C16 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1759 96.897,02C16.01     RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Contador

CPF: 740.039.330-87

CRC: RS068513

MAURICIO FARIAS CARDOSO

Assinado de forma digital

por MAURICIO FARIAS CARDOSO:74003933087

Dados: 2021.12.03 14:32:13 -03'00'

5642996E5599866F

Assinado de forma digital por

MAURICIO FARIAS CARDOSO:74003933087

em 03/12/2021 14:35:20  -03:00

Série: 

Diretor

CPF: 528.238.140-00

CARMEN JUCINARA DA SILVEIRA PASQUALI

contábil SCI VISUAL Sucessor

03/12/2021 14:32:24
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

  

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL – APROJUS, no uso de suas 

atribuições, em cumprimento ao disposto no artigo 36 do Estatuto, apresenta o parecer 

sobre o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, referentes à gestão de 

1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.  

O Balanço Patrimonial demonstra que em 31 de dezembro de 

2020 a Entidade possuía liquidez para saldar satisfatoriamente seus compromissos 

de curto prazo, e que não possuía dívidas de longo prazo.  

No período analisado, o Demonstrativo do Resultado nos mostra 

que a APROJUS alcançou um SUPERAVIT, em 2020, no montante de R$ 96.897,02 

(noventa e seis mil, e oitocentos e noventa e sete reais com dois centavos); repetindo 

a condição de superávit alcançado no exercício anterior, ano de 2019, que havia sido 

de R$ 111.982,48.  

Elogiável a Administração da entidade que obtém por três anos 

seguidos o alcance de superávit financeiro. Em relação às duas principais fontes de 

receita da APROJUS observa-se que a arrecadação com mensalidades de sócios teve 

uma inexpressiva queda, demonstrando estabilidade no número de servidores 

participantes do quadro social de nossa entidade. Por outro lado, as receitas 

operacionais mantiveram-se num patamar adequado aos serviços oferecidos pela 

entidade e à estrutura que possui para provê-los.  

No relatório do ano anterior este Conselho Fiscal, alertou a 

Direção da Entidade para o diligente controle e a racionalização das despesas 

operacionais. Cumpre destacar que ocorreu o decréscimo de 18,4%, no total das 

MS
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Despesas em relação ao ano de 2019. Sendo que as rubricas que tiveram as maiores 

reduções foram Despesas Gerais e Despesas Administrativas, sendo na ordem de -

52,03% e -59,24%, respectivamente. As despesas com salários e com contratação de 

serviços de terceiros mantiveram-se estáveis.  

Assim sendo, o Conselho Fiscal decide APROVAR o DRE e o 

Balanço Patrimonial de 2020, apresentado pela Diretoria da APROJUS, deixando a 

análise da qualidade das despesas à consideração da Assembleia Geral.  

Ademais, recomenda-se a disponibilização de cópia deste 

parecer junto às Demonstrações Contábeis de 2020 e do Relatório de Atividades da 

Diretoria no site da APROJUS http://www.aprojus.org.br  

  

 Porto Alegre, 08 de dezembro de 2021.  

  

 

 

Alex Fabiani Martins de Souza, 
Conselheiro Fiscal. 
  

 

Enio Cezar Alves da Silva, 
Conselheiro Fiscal. 
  

 

Mara Rosangela Matos dos Santos, 
Conselheira Fiscal – Suplente. 

  

  

Mara S
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020 

 

 

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 

 

Atividades ordinárias:  

Reuniões ordinárias semanais com a União Gaúcha em Defesa da Previdência – UG, 
entidade à qual a APROJUS é integrante como Conselheira; 

 

Reuniões com a Assessoria Jurídica da APROJUS, para encaminhamentos de 
requerimentos, atendimentos à associados, orientações, estudos e demandas 
jurídicas; 

 

Reuniões com a diretoria– tratativas sobre estratégias e definições de atuação da 
Associação;  

 

Reuniões com funcionários da APROJUS - organização administrativa da Associação;  

 

Elaboração de boletins informativos e divulgações sobre temas de interesse interno e 
externo dos servidores do Ministério Público;  

 

Contatos com conveniados para melhorias dos convênios;  

 

Contatos e reuniões na busca de novas parcerias; 

 

Atividades diversas: 

Assinatura do Termo de Cooperação entre o Clube Caixeiros Viajantes e a APROJUS;  

 

Divulgação da APROJUS CLUB, parceria com o Clube Caixeiros Viajantes para 
utilização do Clube por associados da APROJUS.  
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Encaminhamentos para parceria com o Resort Costão do Santinho, para contemplar 
associados em campanha associativa; 

 

Produção, pela Assessoria Jurídica da APROJUS, de nota técnica versando sobre os 
impactos da Lei 13.869/2019 sobre os servidores públicos;  

 

Encaminhamento de requerimento de informações e sugestão de padronização de 
procedimentos para servidores, em face da Lei 13.869/2019 – Lei de abuso de 
autoridade.  

 

Participação em reunião extraordinária da União Gaúcha-UG, para definir estratégias 
contra a PEC 285/2019 e Projeto 002/2020, que tratam de reforma no RPPS do Rio 
Grande do Sul e reforma estatutária na Lei 10098/94, com extinção de vantagens 
temporais e direitos dos servidores públicos;  

 

Acompanhamento dos tramites e realização de sessão extraordinária, na Assembleia 
Legislativa para votação da PEC 285/2019 e Projeto 002/2020, de reforma estatutária 
da Lei 10098/94 – “Pacote Leite”, que propõem a extinção de vantagens temporais e 
direitos dos servidores públicos;  

 

Participação em reuniões na Casa Civil e Assembleia Legislativa, para tratar do PL 
02/2020, que trata de alterações da Lei 10098/94 – Estatuto dos Servidores do Rio 
Grande do Sul (extinção das vantagens temporais);  

  

Acompanhamento e articulações na Assembleia em torno da tramitação do PL 
511/2019 – plano de carreira e do PL 304/2019 – Gratificação de Secretário-Geral de 
Promotoria de Justiça; 

 

Participação em reunião com o Deputado Sérgio Turra, relator na CCJ do PL 511/2019 
– plano de carreira, articulando parecer e votos favoráveis ao projeto;  

 

Planejamento e elaboração de atividades para homenagens em comemoração do 
mês da mulher.  

 

Organização e tratativas com a empresa Dimed S/A e administração do Ministério 
Público para a vacinação no estacionamento das Torres do Ministério Público;  
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Encaminhamento de requerimento à administração superior, para adoção de medidas 
de proteção à saúde dos servidores, nos atendimentos ao público externo, em razão 
de notícias sobre registros de contaminação pela COVID-19 em Porto Alegre;  

 

Requerimento de equipamentos de proteção individual para servidores do Ministério 
Público e máscaras, protetores faciais e álcool gel para Oficiais do Ministério Público, 
em razão da pandemia;  

 

Encaminhamento para a administração superior de requerimento e reclamação contra 
a atuação da Promotoria de Justiça do Júri de Porto Alegre, em inobservância às 
orientações sobre as restrições quanto ao expediente presencial;  

 

Representação à Corregedoria-Geral do Ministério Público, face à persistência da 
Direção da Promotoria de Justiça do Júri de Porto Alegre na inobservância das 
restrições ao expediente presencial determinadas pela administração superior do 
Ministério Público;  

 

Manifestação de reconhecimento ao empenho dos servidores da Unidade de 
Informática para garantir o acesso remoto ao maior número de servidores possível, 
em razão do expediente diferenciado, determinado em decorrência da pandemia; 

 

Articulações com a Procuradoria-Geral da Assembleia em razão da ADI 5562 – STF 
– proposta pelo Governador José Ivo Sartori, contra a reposição de 8,13%, concedida 
em 2015; 

 

Deflagração da campanha de vacinação contra a gripe na capital e interior do Estado;  

  

Encaminhamentos para a confecção dos cartões de estacionamento público para os 
Oficiais do Ministério Público junto à EPTC; 

 

Organização da Feira de Páscoa em parceria com a conveniada Cacau Show;  

 

Atendimentos jurídicos a associados, sobre as alterações previdenciárias e efeitos 
sobre as aposentadorias;  
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Atendimentos jurídicos a aposentados, sobre as alterações da reforma da previdência 
e revogação da isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos;  

 

 

ABRIL/MAIO/JUNHO 

 

Atividades ordinárias:  

Reuniões ordinárias semanais com a União Gaúcha em Defesa da Previdência – UG, 
entidade à qual a APROJUS é integrante como Conselheira; 

 

Reuniões com a Assessoria Jurídica da APROJUS, para encaminhamentos de 
requerimentos, atendimentos à associados, orientações, estudos e demandas 
jurídicas; 

 

Reuniões com a diretoria– tratativas sobre estratégias e definições de atuação da 
Associação;  

 

Reuniões com funcionários da APROJUS - organização administrativa da Associação;  

 

Elaboração de boletins informativos e divulgações sobre temas de interesse interno e 
externo dos servidores do Ministério Público;  

 

Contatos com conveniados para melhorias dos convênios;  

 

Contatos e reuniões na busca de novas parcerias; 

 

Atividades diversas: 

Realização da Feira de Páscoa em parceria com a Cacau Show;  

 

Homenagem ao Dia do Trabalhador; 

 

Produção de homenagem ao Dia das Mães; 
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Produção e divulgação de manifestação contrária da APROJUS à retomada do 
expediente presencial no âmbito do Ministério Público, em meio ao agravamento da 
pandemia;  

 

Manifestação da APROJUS divulgando a não interrupção das atividades dos 
servidores e do Ministério Público durante a pandemia; 

 

Encaminhamentos da campanha de vacinação entre os servidores do MPRS – capital 
e interior do Estado, em parceria com o Grupo DIMED S/A e Farmácias Panvel Clínica.   

 

Participação em campanha solidária em razão da pandemia, para aquisição de 
equipamentos de proteção individual e alimentos para comunidades carentes, 
promovida pela União Gaúcha -UG, entidade à qual a APROJUS é filiada; 

 

Participação da APROJUS em rateio para ajuizamento, juntamente com a União 
Gaúcha em Defesa da Previdência-UG e acompanhamento do andamento da ADI 
70083852905, encaminhada pelo escritório de advocacia do ex-ministro Ayres Britto, 
que contesta as novas regras previdenciárias trazidas para alcançar os servidores 
públicos do Estado do Rio Grande do Sul (Lei 15.429/2019 e EC 70/2020). 

 

Acompanhamento da declaração de déficit atuarial pelo IPE PREV - requisito para 
elevação de alíquotas previdenciárias, conforme Lei Complementar 15.429, de 
23/12/2019, ora atacada pela ADI 70083736603, proposta pela União Gaúcha e suas 
entidades filiadas; 

 

AÇÃO COLETIVA da APROJUS, com deferimento de liminar, para o fornecimento de 
equipamento de proteção individual pelo Ministério Público aos servidores, em razão 
da pandemia;  

 

Acompanhamento do julgamento do Mandado de Segurança impetrado pela 
APROJUS contra a terceirização das atividades administrativas similares às 
atribuições do Cargo de Agente Administrativo do Ministério Público.  

 

Requerimento à administração do Ministério Público pleiteando a preservação do 
pagamento em dia e da remuneração dos servidores, ante a proposta do governo do 
estado de contingenciamento e redução de repasses do duodécimo;  
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Requerimento para adesão do Ministério Público ao REPAC do Banrisul, para 
prorrogação, pela pandemia, dos empréstimos consignados por servidores da 
Instituição;  

 

Acompanhamento do andamento da ADI 3539 – inconstitucionalidade da reposição 
salarial de 2005, com oposição de embargos para modulação dos efeitos;  

 

Reunião com o Procurador-Geral de Justiça, para tratar de estratégia para a defesa 
da base salarial dos servidores, em face de possível julgamento desfavorável aos 
embargos declaratórios na ADI 3539, com decisão pela inconstitucionalidade da Lei 
que concedeu a reposição salarial de 2005; 

 

Reuniões da APROJUS com a administração superior do Ministério Público, com 
encaminhamentos de requerimentos tratando sobre as alterações de expediente em 
razão da pandemia (distanciamento nos ambientes de trabalho, afastamento dos 
servidores do grupo de risco, expediente remoto, situação de servidores com filhos 
em idade escolar, fornecimento de equipamentos de proteção individual – máscaras, 
viseiras faciais e álcool gel-, restrição de manuseio de carga física de processos, 
acúmulo de diligências, atendimento ao público, cumprimentos de atividades externas 
em locais de risco); 

 

Monitoramento do cumprimento do expediente excepcional nas Unidades do 
Ministério Público no estado;  

 

Encaminhamentos para a administração superior de reclamações pela inobservância, 
por Unidades do Ministério Público na capital e interior do estado, das regras sobre o 
Regime de Expediente Excepcional estabelecidas da administração superior do 
Ministério Público para prevenção da pandemia;  

 

Encaminhamento de requerimentos administrativos, contestando a retomada do 
expediente presencial anunciada para 15 de junho e pleiteando pela manutenção do 
expediente exclusivamente remoto para servidores com filhos em idade escolar, 
considerando a suspensão das aulas e para servidores do grupo de risco, a 
disponibilização de testes de COVID -19 para todos convocados para expediente 
presencial e medição de temperatura em todas as pessoas que ingressarem nas 
dependências do Ministério Público em todo o Estado; 
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Encaminhamento de requerimento para ressarcimento aos servidores, de aquisição 
de equipamentos para o trabalho remoto; 

 

Encaminhamento de requerimento de revisão da suspensão do pagamento do auxílio 
condução aos Servidores do grupo de risco afastados em razão da pandemia; 

 

Encaminhamento de requerimento para revisão do expediente nas unidades do 
ministério público afetadas pelas alterações de classificação das bandeiras no Rio 
Grande do Sul; 

 

Encaminhamento de requerimentos para monitoramento e controle dos casos de 
contágio por covid-19 nos ambientes das Unidades do Ministério Público, 
disponibilização de testes e termômetros para medição de temperatura; 

 

Encaminhamento de reiteração dos pedidos de relatório, com base na Lei de Acesso 
à Informação, dos casos registrados, e ainda, sobre as providências tomadas para a 
proteção da saúde dos servidores, ante as informações de contágios em Setores do 
Ministério Público;  

 

Encaminhamento de comunicação às Diretorias de Promotorias e Procuradorias de 
Justiça, alertando para os cuidados no ambiente de trabalho, para prevenção de 
contágios, em razão da pandemia, diante da autonomia para a coordenação dos 
serviços;  

 

Reiteração de requerimentos para medição de temperatura e disponibilização de 
testes Covid para todas as pessoas que cumprirem expediente presencial nos prédios 
do Ministério Público, da capita e interior;  

 

Acompanhamento no CNMP da aprovação da Resolução 214/2020, que disciplina 
regras para o expediente no Ministério Público durante a pandemia.  

 

Encaminhamento, juntamente com a Associação dos Aposentados do Ministério 
Público – AFAP, de requerimento para parcelamento de desconto retroativo da 
contribuição previdenciária aplicada nos contracheques de maio dos aposentados;  

 

Contatos com deputados estaduais divulgando o trabalho dos servidores do Ministério 
Público e articulando para a aprovação do plano de carreira.  
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Reuniões com as Associações dos Assistentes de Promotoria (AAPJMP) dos Agentes 
Administrativos (AAMPRS) e SIMPE, tendo como objetivo as mobilizações pelo plano 
de carreira.  

 

Monitoramento e acompanhamento dos Projetos de Lei de interesse dos servidores 
do MPRS na Assembleia Legislativa – PL 511/2019 – plano de carreira e PL 304/2019 
– Gratificação de Secretário-Geral de Direção de Promotoria de Justiça. 

 

Participação em reunião virtual com o Deputado Dirceu Franciscon (PTB), relator do 
Projeto na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia; 

 

Acompanhamento na Assembleia Legislativa do PL 86/2020 – proposta de suspensão 
dos empréstimos consignados durante o decreto de calamidade pela pandemia.  

 

Participação em reunião virtual, na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da 
Assembleia, com a presença do presidente do Banrisul, para tratar do PL 86/2020 – 
proposta de suspensão dos consignados durante a pandemia; 

 

Acompanhamento da tramitação dos projetos de interesses dos servidores, nas 
sessões ordinárias das Comissões da Assembleia, nas terças e quintas;  

 

Participação em reuniões do grupo de comunicação, formado com integrantes da 
União Gaúcha e outras entidades, para divulgações sobre a reforma administrativa;  

 

Reuniões com a Frente Gaúcha em Defesa do Serviço Público, em articulações contra 
a PEC 32 – da Reforma Administrativa; 

 

Acompanhamento virtual da tramitação da PEC 10/2020 – Pec do orçamento da 
guerra, que institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para 
enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia; 

 

Acompanhamento, junto à União Gaúcha em Defesa da Previdência e Assembleia 
Legislativa da proposta de alteração dos fundos previdenciários – PL 148/2020; 

 

Acompanhamento de live promovida pela União Gaúcha, sobre o Benefício Especial 
– PL 148/2020; 
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Acompanhamento de live promovida pela União Gaúcha, sobre a reestruturação dos 
fundos previdenciários – PL 148/2020; 

 

Acompanhamento virtual da tramitação e sessões de votação, no Congresso 
Nacional, do Projeto de Lei Complementar que deu origem à Lei Complementar 
173/2020, a qual estabeleceu ajuda financeiro à Estados e Municípios, com 
contrapartidas de congelamento salarial e suspensão da contagem de tempo de 
serviços para vantagens temporais; 

 

Participação em reunião da Pública Central do Servidor, para articulações em 
mobilizações contra a PEC 32- Reforma Administrativa.   

 

 

JULHO /AGOSTO /SETEMBRO 

 

Atividades ordinárias: 

Reuniões ordinárias semanais com a União Gaúcha em Defesa da Previdência – UG, 
entidade à qual a APROJUS é integrante como Conselheira; 

 

Reuniões com a Assessoria Jurídica da APROJUS, para encaminhamentos de 
requerimentos, atendimentos à associados, orientações, estudos e demandas 
jurídicas; 

 

Reuniões com a diretoria– tratativas sobre estratégias e definições de atuação da 
Associação;  

 

Reuniões com funcionários da APROJUS - organização administrativa da Associação;  

 

Elaboração de boletins informativos e divulgações sobre temas de interesse interno e 
externo dos servidores do Ministério Público;  

 

Contatos com conveniados para melhorias dos convênios;  

 

Contatos e reuniões na busca de novas parcerias; 
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Atividades diversas:  

Encaminhamento de requerimento de suspensão do expediente presencial, pelo pico 
de superlotação das UTIs e agravamento da pandemia no RS;  

 

Encaminhamento de requerimento pedindo o fechamento das Unidades do Ministério 
Público que apontaram registros de contágio pela Covid-19, bem como testagem das 
pessoas que trabalham nos locais e providências para contenção de contágios;  

 

Encaminhamento de requerimentos para restrição de cargas físicas de processos e 
expedientes;  

 

Encaminhamento de requerimentos administrativos para a administração superior, 
pedindo providencias para resguardo dos servidores, em razão de notícias sobre 
contaminações de Covid-19 em Unidades do Ministério Público;  

 

Encaminhamento de requerimento para revisão da base de cálculo da incidência das 
alíquotas progressivas, tendo em vista as alterações da Lei 15.429/2019; 

 

Encaminhamento à ANSEMP de requerimento para ingresso da entidade nacional 
como amicus curiae na ADIN 6447, conta os artigos 7º e 8º da Lei Complementar 
173/2020;  

 

Assembleia geral da APROJUS para referendo pelos associados de ajuizamento de 
ADI contra Reforma da Previdência Estadual e outras ações; autorização para 
ajuizamento de ações judiciais e assuntos gerais. 

 

Assembleia geral coordenada pela APROJUS e SIMPE para tratar do andamento do 
Projeto do Plano de Carreira na Comissão de Segurança e Serviços Públicos e 
mobilização pela aprovação do Projeto na Comissão; 

 

Participação em reunião na Comissão de Segurança e Serviços Públicos -CSSP da 
Assembleia Legislativa para acompanhamento da defesa do plano de carreira pelo 
Procurador-Geral de Justiça;  

 

Participação e coordenação, em assembleia geral convocada pela APROJUS e 
SIMPE, para deliberar sobre emenda proposta em acordo com a administração do 
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Ministério Público, para prorrogação dos efeitos financeiros do plano de carreira, a fim 
de obter a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa;  

 

Organização e implantação do Plantão Jurídico Virtual à associados da APROJUS;  

 

Organização e produção de homenagem ao Dia dos Pais; 

 

Organização e divulgação dos classificados APROJUS, aba no site da Associação, 
para divulgações dos associados;  

 

Participação, como integrante da União Gaúcha em Defesa da Previdência -UG, em 
minicurso sobre o Benefício Especial, com explanação proferida pelo Juiz Filipe 
Lumertz, integrante da AJURIS. 

 

Participação, com integrante da União Gaúcha em Defesa da Previdência, de 
minicurso sobre o tema "Inelegibilidade por Abuso de Poder Político - Palestrante: 
Rodrigo Zilio, Promotor de Justiça; 

 

Participação em audiência pública sobe a situação do IPE SAÚDE na pandemia e 
contratação entre IPE SAÚDE e UNIMED;  

 

Acompanhamento do andamento e articulações para aprovação na tramitação pelas 
Comissões, do PL 304/2019 – que trata da Gratificação de Secretário-Geral de 
Promotoria de Justiça;  

 

Acompanhamento e articulações junto aos deputados da Assembleia Legislativa para 
a aprovação do PL 511/2019 – plano de carreira dos servidores do Ministério Público;  

 

Atuação junto aos deputados líderes de bancadas da Assembleia Legislativa, para 
encaminhamento do PL 511/2020 – plano de carreira direto para plenário;  

 

Acompanhamento do andamento na Assembleia Legislativa, do PL 86/2020- que 
tratava da suspensão dos empréstimos consignados durante a pandemia;  
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Acompanhamento do andamento na Assembleia Legislativa e articulações, 
juntamente com a União Gaúcha em Defesa da Previdência – PLC 148/2020 – 
Reestruturação dos Fundos Previdenciários do RS e Benefício Especial;  

 

Participação em reuniões com deputados estaduais em razão do PLC 148/2020 – 
Reestruturação dos Fundos Previdenciários do RS;  

 

Participação em audiência pública que tratou do PLC 148/2020 - Reestruturação dos 
Fundos Previdenciários do RS;  

 

Produção, juntamente com a Assessoria Jurídica da APROJUS, de orientações sobre 
a proposta do Governo do Estado, para migração para o RS Prev – Previdência 
Complementar do Estado do Rio Grande do Sul;  

 

Produção, juntamente com a Assessoria Jurídica da APROJUS, de manual orientativo 
sobre a proposta do Governo do Estado, para reestruturação dos fundos 
previdenciários e benefício especial – PLC 148/2020, que deu origem à Lei 
15.511/2020; 

 

Organização e divulgação de mobilizações pela aprovação do PL 511/2019 -Plano de 
carreira e do PLC 148/2020 – Reestruturação dos Fundos Previdenciários do RS;  

 

Acompanhamento de sessão de votação do Plano de Carreira e do PLC 148/2020;  

 

Participação em live das entidades APROJUS e SIMPE sobre a aprovação do PL 
511/2019 – Plano de Carreira; 

 

Encaminhamento de reconsideração com propostas de alteração de convênio para 
adesão ao REPAC – Repactuação de empréstimos consignados Banrisul; 

 

Encaminhamento para a administração superior do Ministério Público, de 
requerimento para abertura de concurso de promoções, antes das extinções das 
vagas, promovidas pela nova lei do plano de carreira;  

 

Produção, com apoio da Assessoria Jurídica Kauer e Villar, de síntese explicativa do 
plano de carreira – Lei 15.516, de 08/09/2020; 
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Comparecimento na cerimônia de sanção do plano de carreira dos servidores do 
Ministério Público, realizada no auditório da Sede das Torres do Ministério Público;  

 

Assembleia Geral de servidores para deliberações do Provimento de plantão;  

 

Realização de pesquisa entre os associados, para instruir proposta de alteração do 
Provimento 60/2020 – Provimento do Plantão;  

 

Produção de Nota Técnica, pela Assessoria Jurídica da APROJUS, sobre o 
Provimento 60/2020 – Provimento do Plantão;  

 

Encaminhamento para a administração superior do Ministério Público de propostas de 
alteração do Provimento 60/2020 – plantões;  

 

Participação em reunião com Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos, para tratar do provimento 60/2020, que dispõe sobre o serviço de 
plantão no âmbito do quadro dos servidores do Ministério Público. 

 

Estudo e avaliação do Provimento 61/2020 – que trata da regulamentação do trabalho 
remoto na Divisão de Informática do Ministério Público;  

 

Pesquisas e estudos sobre o trabalho remoto no âmbito do serviço público brasileiro;  

 

Encaminhamento de requerimentos para conversão de saldo de férias do ano de 2020 
e acessibilidade às atividades do CEAF; 

 

Participação na mobilização realizada em Porto Alegre, no DIA NACIONAL DE LUTA 
CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA; 

 

Produção de material informativo sobre a reforma administrativa e mobilizações. 

 

Participação, como integrante da União Gaúcha em Defesa da Previdência, na 
formação da REDEPREV - rede de defesa da previdência;  
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Participação em deliberação, como integrante da União Gaúcha em Defesa da 
Previdência, de deliberação pelo ingresso de Adin contra a Lei 15.511/2020- que trata 
da reestruturação dos fundos previdenciários dos servidores do Rio Grande do Sul;  

 

 

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 

 

Atividades ordinárias:  

Reuniões ordinárias semanais com a União Gaúcha em Defesa da Previdência – UG, 
entidade à qual a APROJUS é integrante como Conselheira; 

 

Reuniões com a Assessoria Jurídica da APROJUS, para encaminhamentos de 
requerimentos, atendimentos à associados, orientações, estudos e demandas 
jurídicas; 

 

Reuniões com a diretoria– tratativas sobre estratégias e definições de atuação da 
Associação;  

 

Reuniões com funcionários da APROJUS - organização administrativa da Associação;  

 

Elaboração de boletins informativos e divulgações sobre temas de interesse interno e 
externo dos servidores do Ministério Público;  

 

Contatos com conveniados para melhorias dos convênios;  

 

Contatos e reuniões na busca de novas parcerias; 

 

Atividades diversas:  

Manifestação em direito de resposta - nota de esclarecimento em defesa das 
atividades dos servidores do Ministério Público durante a pandemia, no programa 
pampa debates, em face de crítica veiculada e dirigida aos servidores públicos;  

 

Encaminhamento para a Procuradoria-Geral do Estado-PGE, juntamente com a União 
Gaúcha-UG, de requerimento para esclarecimento sobre a concessão do abono 
permanência aos servidores do Rio Grande do Sul com direito à aposentadoria 
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voluntária e aposentadorias especiais pelas regras de transição da EC 103/2019 – 
reforma previdenciária; 

 

Divulgação de campanha do outubro rosa (mês de prevenção ao câncer de mama);  

 

Acompanhamento da nomeação e posse do Conselho de Administração do IPE 
Saúde; 

 

Participação, como entidade integrante da União Gaúcha-UG, em encontros com 
candidatos à Prefeitura de Porto Alegre; 

 

Produção, juntamente com a Assessoria Jurídica da APROJUS, de síntese informativa 
sobre os impactos da LC 173/2020, sobre a remuneração e vantagens dos servidores 
públicos;   

 

Articulação com a assessoria jurídica da APROJUS e união gaúcha de petição para 
ingresso da APROJUS como amicus curiae nas adins contra a lei 15.511/2020 - 
reestruturação dos fundos previdenciários do RS - ações diretas de 
inconstitucionalidade 70084574706 - TJRS- ajuizada pela União Gaúcha em Defesa 
da Previdência - UG, e ADI 6568 - STF; 

 

Organização de documentos para instruir pedidos judiciais encaminhados pela 
Assessoria Jurídica da União Gaúcha, contra os efeitos da LC 173/2020 sobre as 
vantagens temporais dos servidores públicos; 

  

Reuniões com as representações nacionais CONACATE, Pública Central do Servidor, 
Ansemp e Fenamp -   acompanhamento de lives e produção de divulgações contra a 
reforma administrativa;  

 

Participação em reunião de definições de estratégias e contribuição financeira para 
ações das entidades nacionais Asemp e Fenamp contra a reforma administrativa;  

 

Encaminhamento de requerimento para acompanhamento e participação na 
regulamentação do trabalho remoto no quadro de servidores do Ministério Público e 
sugestão para utilização de equipamentos mediante comodato; 
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Encaminhamento de requerimento para participação nas comissões e nas 
regulamentações do plano de carreira;  

 

Encaminhamento de requerimento para a antecipação do décimo terceiro salário;  

Encaminhamento de requerimento para conversão em pecúnia de período de férias 
não gozadas do ano de 2020;  

 

Participação em encontros, como Conselheira da União Gaúcha, com CANDIDATOS 
à Prefeito de Porto Alegre;  

 

Organização e produção de comemorações virtuais em alusão ao aniversário da 
APROJUS;  

 

Divulgação da campanha do novembro azul (mês de prevenção ao câncer de 
próstata);  

 

Divulgação de campanha de conscientização do voto;  

 

Participação, como integrante da União Gaúcha, em encontros com candidatos à 
Prefeitura e Câmara de Vereadores; 

 

Realização, juntamente com a Assessoria Jurídica da APROJUS, de reunião com 
associados aposentados, para tratar do encaminhamento de ação judicial, em defesa 
de aposentados, ante a revogação da isenção previdenciária (parágrafo 21 do artigo 
40 da Constituição Federal, pela EC federal nº 103/2019 (Reforma Previdenciária) 
reproduzida na legislação do Rio Grande do Sul pela Lei Complementar estadual nº 
15.429/2019. 

 

Produção pela Assessoria Jurídica da APROJUS de síntese informativa sobre a 
reforma administrativa;  

 

Acompanhamento, juntamente com a Assessoria Jurídica da APROJUS, da Adin 
70084574706 – TJRS – habilitada a APROJUS como amicus curiae e ADI 6568 – 
STF,  que tratam da reestruturação dos Fundos Previdenciários do Rio Grande do Sul. 
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Divulgação do Movimento à Serviço do Brasil, contra a reforma administrativa, com 
participação da ANSEMP, representação nacional dos servidores do MP, entidade à 
qual a APROJUS é filiada;  

 

Divulgação do projeto social de Natal, em parceria com a Promotoria da Infância e 
Juventude, em benefício de crianças sob a responsabilidade de Instituições de 
Acolhimento; 

 

Participação em reuniões pelo convênio Unimed/APROJUS; 

 

Divulgação de promoção do Convênio Unimed e APROJUS; 

 

Reunião com a Administração Superior sobre regulamentação do trabalho remoto 
para servidores da área jurídica e administrativa do Ministério Público;  

 

Encaminhamento de requerimento de regulamentação de trabalho remoto para 
servidores da área administrativa do Ministério Público.  

 

Encaminhamento de sugestões para a regulamentação do trabalho remoto para 
servidores do Ministério Público;  

 

Tratativas com a Administração do Ministério Público, sobre o comodato de 
equipamentos para o trabalho remoto por servidores do Ministério Público; 

 

Reunião e tratativas com a Administração Superior sobre o recesso de final de ano, 
remoções e promoções;  

 

Requerimentos em defesa dos servidores do grupo de risco e com filhos em idade 
escolar, em face do Provimento 71/2020, para retomada de expediente presencial;  

 

Divulgação da campanha da Fenamp e Ansemp, contra a PEC 32, da reforma 
administrativa; 

 

Tratativas com a Administração Superior a respeito da redução de expediente 
presencial em razão do agravamento da pandemia;  
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Participação em ato de assinatura do Prov. 84/2020 que dispõe sobre o trabalho 
remoto no quadro de servidores do Ministério Público;  

 

Encaminhamento de requerimento e tratativas com o Procurador-Geral de Justiça, 
para regulamentação do Auxílio Saúde no âmbito do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul;  

 

Encaminhamento de requerimento e tratativas com a Administração do Ministério 
Público, sobre regulamentação do recesso, sobreaviso e plantão de final de ano;  

 

Divulgação da PESQUISA MPRS - “ATENDIMENTO MAIS”. 

 

Divulgação da campanha de valorização do papel do servidor do Ministério Público, 
no mês do Ministério Público;  

 

Participação na entrega dos presentes doados por servidores, membros e demais 
participantes em projeto de iniciativa da Promotoria de Justiça da Infância e 
Juventude, que contemplou crianças e adolescentes acolhidos em diversas 
Instituições de acolhimento cadastradas junto a referida Promotoria. 

 

Participação, como entidade Conselheira da União Gaúcha -UG, em encontro com a 
Assessoria Jurídica do Deputado Mateus Wesp, líder da bancada do PSDB, para tratar 
da PEC 289/20, sobre o teto de gastos para os Poderes e Órgãos Autônomos; 

 

Elaboração da homenagem de final de ano aos servidores do Ministério Público, com 
produção de vídeo com música e declamação realizada por servidores do MP: 

 

Reuniões da União Gaúcha para tratar de articulações sobre a PEC do teto de gastos. 

 

Organização da pesquisa de interesses para a aquisição da vacina da gripe – 
preparativo para campanha de vacinação 2021;  

 

A presidente da APROJUS representou a Associação na cerimônia de posse da nova 
diretoria da AMP-Associação do Ministério Público, eleita para a gestão 2020-2022. 
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Encaminhamento de brindes de Natal – máscaras, álcool gel e cartão com mensagem 
de boas festas para todos os associados;  

 

Participação em reunião, como integrante do Conselho da União Gaúcha, em 21 de 
dezembro de 2020, com a bancada do PT, para debater sobre o PL 246/2020, que 
trata da manutenção da alíquota majorada do ICMS. 

 

Acompanhamento, na Assembleia Legislativa da proposta de manutenção da 
majoração do ICMS, com foco no equilíbrio da arrecadação, no interesse dos 
servidores públicos e da preservação de recursos públicos para combate à pandemia 
(tema de acompanhamento junto à União Gaúcha)   

 

Participação nas reuniões semanais da União Gaúcha, como entidade Conselheira 

 

Coordenação da Assembleia de Prestação de Contas anual, em 28 de dezembro de 
2020.  

 

Divulgação de mensagem de final de ano aos associados da APROJUS.  

 

 

APROJUS – Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul 

39 anos em defesa de seus representados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


