
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Gabinete de Consultoria Legislativa

DECRETO Nº 47.725, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010.
(publicado no DOE nº 247 de 30 de dezembro de 2010)

Cria  o  Centro  de  Estudos  em  Direito 
Previdenciário do Estado do Rio Grande do Sul 
– CEPREV-RS, e dá outras providências.

A  GOVERNADORA  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL,  no  uso  da 
atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado, e 

Considerando  que  cabe  ao  Instituto  de  Previdência  do  Estado  a  gestão  do  Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul – RPPS/RS, nos termos 
do art. 41 da Constituição do Estado, e que compete à Procuradoria-Geral do Estado a orientação 
jurídica aos órgãos do Estado do Rio Grande do Sul, conforme ditames do inciso I do art. 115 da 
Constituição do Estado; 

Considerando a necessidade de desenvolvimento de uma visão sistêmica da previdência 
estadual e a exigência de permanente aperfeiçoamento profissional, técnico, científico e cultural, 
que demandam o estudo, a atualização e o aperfeiçoamento na área previdenciária; 

Considerando que a efetivação das políticas  em matéria  previdenciária  deve receber 
tratamento articulado dos diversos órgãos do Estado;  

DECRETA:

Art.  1º -  Fica  instituído  o  CENTRO  DE  ESTUDOS  EM  DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CEPREV-RS, vinculado 
à Procuradoria-Geral do Estado – PGE e ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do 
Sul – IPERGS.

Art. 2º - São objetivos do CEPREV-RS:
I - a realização de estudos no âmbito do Direito Previdenciário e ciências afins; 
II - viabilizar a permanente qualificação daqueles que atuam na previdência estadual, 

especialmente no âmbito do Direito Previdenciário,  de modo a conferir-lhes a especialização 
necessária para a sua reestruturação e para o seu desenvolvimento;

III  -  incrementar  o  estudo  referente  à  elaboração  de  atos  normativos  em  âmbito 
previdenciário;

IV - promover simpósios, palestras, estudos, pesquisas, cursos e outras atividades de 
âmbito científico, acadêmico e cultural;

V - publicar revistas, cadernos, documentos, relatórios, boletins informativos e similares 
sobre temas pertinentes a área previdenciária, notadamente ao Regime Próprio de Previdência 
Social;
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VI  -  manter  acervo  atualizado  de  legislação,  doutrina,  jurisprudência,  pesquisas, 
informações  e  materiais  diversos,  inclusive  sob  a  forma  digital,  relacionados  à  sua  área  de 
atuação;

VII - incentivar a formação e o desenvolvimento de grupos de estudo e de pesquisa na 
área do direito previdenciário e ciências afins, estimulando a participação de todos os órgãos e 
poderes do Estado e o compartilhamento das informações;  

VIII - outras atividades que lhe sejam conferidas por ato do Governador do Estado, do 
Procurador-Geral do Estado ou do Diretor-Presidente do IPERGS.

Parágrafo único - Os estudos, as conclusões, as pesquisas e os trabalhos desenvolvidos 
pelo  CEPREV-RS  serão  considerados  para  a  definição  das  políticas  públicas  e  ações 
previdenciárias do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3º - O CEPREV-RS é constituído pelos seguintes órgãos:
I – de direção e execução:
a) Coordenação 
b) Coordenação-Adjunta
c) Conselho Acadêmico
d) Conselho Editorial.
II – de apoio: Secretaria-Executiva.

Art.  4º  -  O  CEPREV-RS  terá  como  Coordenador  e  como  Coordenador-Adjunto 
Procuradores  do  Estado  designados  pelo  Procurador-Geral  do  Estado,  ouvido  o  Diretor-
Presidente do IPERGS. 

Art.  5º -  O CEPREV-RS utilizará  os  recursos  materiais  e  humanos  do Instituto  de 
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS e da Procuradoria-Geral do Estado – 
PGE, além de outros que vierem a ser aportados especificamente por outros órgãos ou entidades. 

Art. 6º - Compete ao Coordenador do CEPREV-RS:
I - coordenar, representar e zelar pela consecução das finalidades do CEPREV-RS;
II - convocar e presidir as reuniões dos Conselhos Acadêmico e Editorial;
III - receber as proposições de estudos, de eventos, de publicações e das conclusões 

apresentadas pelos membros do CEPREV-RS; 
IV - constituir comissões temporárias e grupos de estudo e designar os seus integrantes, 

mediante prévia deliberação dos Conselhos Acadêmico ou Editorial, conforme o caso;
V  -  encaminhar  as  proposições  aprovadas  pelo  CEPREV-RS,  para 

conhecimento, ao Procurador-Geral do Estado e ao Diretor-Presidente do IPERGS. 

§1º  -  É  delegável  a  representação  do  CEPREV-RS  aos  membros  do  Conselho 
Acadêmico.
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§2º - O Coordenador e o Coordenador Adjunto terão mandato de 2 (dois) anos, admitida 
a recondução.

§3º - Nas faltas e impedimentos do Coordenador, assumirá suas funções o Coordenador-
Adjunto, e, na falta deste, um dos membros do Conselho Acadêmico ou Editorial.

Art. 7º - Compete ao Conselho Acadêmico: 
I  -  propor  e  deliberar  sobre  estudos,  projetos,  eventos,  cursos,  palestras  e  sobre 

atividades correlatas a serem promovidas ou apoiadas pelo CEPREV-RS;
II - propor e deliberar sobre convênios e associações de modo a promover a integração 

do CEPREV com outros órgãos e entidades;  
III  -  constituir  grupos  de  estudos  e  comissões  temporárias,  designando  os  seus 

integrantes; 
IV - aprovar o regimento interno do CEPREV-RS;
V - zelar pelo fiel cumprimento de suas deliberações e pela consecução das finalidades 

do CEPREV-RS. 

Art. 8º - O Conselho Acadêmico será composto pelo Coordenador do CEPREV-RS, 
que será o seu Presidente, pelo Coordenador-adjunto, por mais 03 (três) Procuradores do Estado, 
por 02 (dois) representantes do IPERGS, por 02 (dois) representantes da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ -, sendo 01 (um) deles vinculado à Controladoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE 
-, por 01 (um) representante da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG - e por 01 (um) 
representante da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH -, todos com 
reconhecido saber e experiência na área previdenciária.

§1º  -  Os  Conselheiros  e  seus  suplentes  serão  indicados,  respectivamente,  pelo 
Procurador-Geral do Estado, pelos Secretários de Estado e pelo Diretor-Presidente do IPERGS.

 

§2º  -  O Conselho  Acadêmico  reunir-se-á  na  sede  do  IPERGS,  em local 
definido para a instalação do CEPREV-RS, com o quorum mínimo de 5 (cinco) 
Conselheiros. 

§3º- As decisões serão tomadas pelo voto da maioria dos Conselheiros presentes.

§4º  -  O  Presidente  do  Conselho  Acadêmico  proferirá  voto  e,  em  caso  de  empate, 
proferirá de voto de qualidade. 

§5º -  O  Conselheiro  que  estiver  impossibilitado  de  comparecer  deverá  comunicar 
previamente ao Secretário Executivo, que acionará o respectivo suplente.

§6º  -  Os  Conselheiros  e  suplentes  terão  mandato  de  2  (dois)  anos,  admitida  a 
recondução.
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§7º - Perderá o mandato, com a sua substituição definitiva pelo respectivo suplente, o 
Conselheiro que estiver ausente injustificadamente a 4 (quatro) reuniões para as quais  tenha sido 
convocado.

§8º-  O  Conselho  Acadêmico  poderá  admitir,  para  compor  os  grupos  de  trabalho, 
convidados com conhecimento específico sobre a matéria a ser deliberada.  

Art. 9º - Compete ao Conselho Editorial:
I - editar revistas, cadernos, boletins informativos e similares, bem como recomendar a 

aquisição de livros, revistas e periódicos;
II  -  organizar,  manter  e  selecionar  o  acervo  das  publicações  e  dos  trabalhos 

encaminhados ao CEPREV-RS;
III - criar, manter e atualizar página na internet,  destinada à divulgação da atuação do 

CEPREV-RS e de publicações eletrônicas;
IV - incentivar a produção científica dos membros do CEPREV-RS e promover sua 

divulgação.

Art.  10 -  O  Conselho  Editorial  será  composto  pelo  Coordenador,  pelo  Secretário 
Executivo e por dois membros do Conselho Acadêmico. 

Art. 11 - O Secretário Executivo será designado pelo Diretor-Presidente do IPERGS. 

Parágrafo único. Compete ao Secretário Executivo:
I - prestar apoio às atividades do CEPREV-RS;
II - registrar e encaminhar ao Coordenador as proposições dirigidas ao CEPREV-RS;
III - redigir e manter em arquivo eletrônico e físico as atas das reuniões dos Conselhos 

Acadêmico e Editorial;
IV - manter em arquivo eletrônico e/ou físico, as correspondências, convites e demais 

documentos de interesse do CEPREV-RS;
V  -  realizar  outras  atividades  administrativas  determinadas  pelo  Coordenador  do 

CEPREV-RS.

Art.  12  - Os  membros  do  CEPREV-RS  poderão  encaminhar  proposições  ao 
Coordenador, as quais serão submetidas ao Conselho competente.

§1º - As proposições serão registradas pelo Secretário Executivo em ordem cronológica 
e numérica, mantendo-se em arquivo cópia da proposição.

§2º - As proposições encaminhadas pelos próprios Conselheiros serão consignadas em 
ata, sem necessidade do registro referido no parágrafo anterior. 

Art.  13  -  O CEPREV-RS desenvolverá  suas  atividades  em conformidade  com seu 
regimento interno.
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Art. 14 - As despesas decorrentes da atividade do CEPREV-RS correrão à conta das 
dotações orçamentárias do Instituto de Previdência do Estado e da Procuradoria-Geral do Estado.

Art.  15 -  Este  Decreto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se as 
disposições em contrário. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 29 de dezembro de 2010.
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