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DECRETO Nº 54.321, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Prorroga a vigência dos atos de cedência ou de disposição de
servidores.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, incisos V
e VII, da Constituição do Estado,

considerando a necessidade de evitar prejuízo funcional a servidores que estão cedidos ou à disposição de
órgãos ou de entidades da administração pública estadual, de outros Poderes ou de esferas da Federação,

DECRETA:

Art. 1º Prorroga, até 28 de fevereiro de 2019, a vigência dos atos de cedência ou de disposição de servidores,
incluídos no Cadastro-Geral de Servidores à Disposição – CAGED, cujo prazo expira em 31 de dezembro de 2018, que, por
necessidade de serviço, continuarão à disposição de órgãos ou de entidades da administração pública estadual, salvo os atos
de cedência ou de disposição já publicados.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o “caput” deste artigo aplica-se, no que couber, aos servidores à
disposição de outros Poderes ou esferas da Federação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 14 de novembro de 2018.

JOSÉ IVO SARTORI,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

CLEBER BENVEGNÚ,
Secretário-Chefe da Casa Civil.
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DECRETO Nº 54.322, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Altera o Decreto nº 54.212, de 4 de setembro de 2018, que disciplina os
procedimentos de indicação e de designação dos representantes dos
segurados para a composição dos Conselhos de Administração e Fiscal e
da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande
do Sul – IPE Prev, nos termos do art. 46 da Lei Complementar n° 15.143, de
5 de abril de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 82,
incisos V e VII, da Constituição do Estado,

DECRETA:

Art. 1º No Decreto nº 54.212, de 4 de setembro de 2018, que disciplina os procedimentos de indicação e de
designação dos representantes dos segurados para a composição dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria
Executiva do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev, são introduzidas as seguintes alterações:

I – fica alterada a redação do inciso II do art. 2º que passa a vigorar conforme segue:

Art. 2º ...

...

II - pelos representantes dos servidores do Estado, entre segurados do RPPS/RS, sendo seis membros titulares e
os respectivos suplentes, eleitos paritariamente pelas associações e sindicatos que compõem a União Gaúcha de Defesa da
Previdência Social e Púb lica, a Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul e o Centro de
Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERS/Sindicato, nos termos da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

...

II - fica alterada a redação do §1º, incluídos os §§ 2º e 3º e renumerados os §§ 2º e 3º do art. 4º, passando a
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