1ª Reunião Ordinária dos Conselhos Previdenciário e Fiscal IPREMAR/2019
Pauta Aprovada: Prestação de contas de dezembro de 2018 a janeiro de 2019;
Regimento Interno do Conselho Previdenciário, Conselho Fiscal e do Comitê de
Investimento; Projeto de Lei criando o Comitê de Investimento; Projeto de Lei
alterando a LC 027/2004 (estrutura dos Conselhos); Membros para compor
Comissão Eleitoral 2019; Desinvestimento para realocação; Minutas da Política de
Segurança de Acesso a Informação e do Código de Ética do Instituto.
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, nas
dependências da Sede do IPREMAR, sito à Rua Bom Jesus nº 225, Bairro Centro,
Município de Araquari/SC, foi realizada a primeira reunião primeira Ordinária do
Conselho Previdenciário e Fiscal do IPREMAR de 2019. Estiveram presentes os
seguintes conselheiros: Carmem Lucia Vieira da Silva, Maria Terezinha Campos do
Carmo, Mari Terezinha Gomes, Gisleine Matias Braga, Elizangela Batisti borba
Desbesell, Maria Sebastiana Toni, Marilda Pereira Barbosa, Cristiano Santos
Conceição, Claudiney Sprotte Pires, Laudicéia da Silva, Edilene Regina Barbosa e ainda
o Diretor Administrativo Financeiro e de Benefícios, Senhor Rubens Correa Soares
Filho, o servidor efetivo Felício de Amaral, e a Diretora Executiva senhorita Sheila
Cristina Anacleto. Os assuntos tratados foram os seguintes: Apresentação da LDB
Consultoria Financeira LTDA, o representante sr. Ronaldo de Oliveira iniciou a
apresentação com uma retrospectiva de julho de 2018 a fevereiro de 2019 dos
resultados mensais da carteira de investimentos do IPREMAR fazendo um paralelo com
o cenário econômico da época. O consultor apresentou o desempenho da carteira de
investimentos dos gestores do IPREMAR e parabenizou-os, segundo o consultor foi
obtido um maior retorno com pouco risco, pois uma parte significante dos ativos estava
alocada em renda fixa. Em seguida, traçou um panorama do cenário econômico atual,
mencionando que até o fechamento do mês de fevereiro de 2019, a carteira de
investimento do Instituto está positiva com 2,53 p.p. indexados ao INPC +6%. e
também apresentou novas possibilidades de investimentos, expondo ao Comitê de
Investimentos que analisassem alguns fundos de pouca rentabilidade, sendo possível
que alguns recursos de sua carteira de investimentos que estão com rentabilidade
reduzida, ou seja, que estão abaixo ou próxima da meta, tais como: IRFM e IDK-A,
fossem realocados em indicadores com maior possibilidade de rentabilidade, exemplo:
IMA B. Tendo encerrado a apresentação da consultoria da LDB houve uma pausa. Ao
retornar, o Comitê de investimentos, em conjunto com os Conselhos presentes
aprovaram o resgate do montante aplicado no fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo
Prazo, para ser reinvestido em renda variável e o em fundos IMA, ficando a cargo da
Diretoria a escolha dos fundos e os valores a serem alocados em cada fundo, assim

como a melhor data para realizar o desinvestimento e aplicação, sendo estes
apresentados na próxima reunião do Comitê. Em seguida a Diretora Executiva
apresentou os informativos da prestação de contas referente ao período de dezembro
de 2018 a janeiro de 2019, e após analisadas as informações prestadas, os
Conselheiros aprovaram as contas até o mês de janeiro de 2019. Em seguida, a
diretoria explicou que, conforme já havia conversado com os Conselheiros em outros
momentos, ao preparar a documentação referente ao Programa Pró-Gestão percebeuse a necessidade de adequar a legislação Municipal à Federal, assim como os
Regimentos Interno dos Conselhos, frisou alguns aspectos a serem alterados como:
Conselho Municipal de Previdência passaria a reunir – pelo menos a cada dois meses, e o
Conselho Fiscal todo mês, devendo para isto, cada Conselho elaborar seu calendário de
reuniões, o Comitê de investimentos que em 2012 foi criado através de uma Resolução
dos Conselhos, deveria ser criado por Ato do Executivo, sendo assim, foram elaborados
dois projetos de Leis, um criando o Comitê de Investimento, e outro alterando alguns
aspectos na estrutura e funcionamento dos Conselhos, a Diretora informou que como
antes da reunião foram enviados os projetos de lei e os regimentos aos Conselheiros
para leitura e sugestões ou esclarecimentos, neste momento faria a leitura deles, e que
eles poderiam acompanhar no projetor, informou que os itens em destaque são os que
sofreram alteração, e que foram enviados para a assessoria jurídica do IPREMAR e os
comentários na cor verde foram feitos pela Dra. Claudia, em seguida iniciou a leitura
do Regimento Interno do Conselho Municipal Previdenciário, sendo esta a primeira
alteração, em relação ao mandato, salientou que passará a ser de quatro anos, sendo
permitida apenas uma recondução/reeleição para o mesmo Conselho, regra válida
também para o Conselho Fiscal, concluída a leitura e estando todos os presentes de
acordo, o Regimento Interno do CMP foi aprovado, na sequencia foi lido do Regimento
Interno do Conselho Fiscal, o qual, foi aprovado pelos presentes, posteriormente leu-se
o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, o qual foi aprovado pelos presentes,
salientou que embora o Regimento do COMIN tenha sido aprovado nesta reunião, por
sugestão da assessoria jurídica, deviria entrar em vigor após o Projeto de Lei que cria
o COMIN, ser aprovado pela Câmara de Vereadores, sendo assim, só seria enviado para
publicação no Diário Oficial do Município após a lei ser sancionada, não havendo
objeção por parte dos Conselheiros, este assunto foi encerrado. Em seguida relembrou
os conselheiros que este ano teremos eleição e que é necessário formar uma Comissão
eleitoral, sendo assim, solicitou que os Conselheiros indicassem os membros para esta
comissão, o Conselho definiu que a Comissão seria composta por 05 integrantes, pois
como nas eleições passadas seria preciso utilizar urna itinerante, as Conselheiras Mari
Terezinha Gomes e Maria Terezinha Campo do Carmo se prontificaram a participar da

Comissão, visto que não pretendem concorrer, a Conselheira Gisleine Matias Braga foi
indicada, mas ficou de confirmar se poderia participar, considerando que a maioria dos
Conselheiros pretende concorrer as eleições, e por esta razão não podem participar da
comissão, a Diretora indicou o servidor Rubens C Soares Filho para compor a comissão,
pois por ter participado de outras eleições poderia colaborar no processo, também
colocou o servidor Felício de Amaral à disposição para auxiliar na elaboração dos
documentos (edital, cronograma, itinerário, cédula, etc.), e sugeriu solicitar ao
Sindicato – SINTRANSPAR que indique um representante, caso o Sindicato não
indique, o sr. Felício poderia compor a Comissão, desta forma o Conselho decidiu
aceitar e indicação e a sugestão da Diretora, passando o sr. Rubens e o indicado pelo
Sindicato a compor a Comissão eleitoral, e ficando o sr. Felício como suplente e
secretário da Comissão. Quanto aos Regimentos, estes foram aprovados por
unanimidade dos presentes, e por sugestão da assessoria jurídica o Regimento do
Comitê de Investimentos passará a vigorar após a aprovação da Lei que cria o Comitê.
Sobre a avaliação atuarial 2019 a Diretora informou que o atuário estava finalizando a
avaliação, e assim que recebesse o relatório encaminharia para os conselheiros
analisarem, e que apresentação dos resultados dependeria de confirmação da agenda
do atuário. Também foram apresentadas as minutas da Política de Segurança da
Informação – PSI e do Código de Ética, a Diretora informou que conforme o Manual do
Programa Pró-Gestão o Instituto poderia aderir a PSI e ao Código de Ética do
Município ou criar um próprio, e ao verificar com a Prefeitura sobre a existência
destes, foi informada que eles não possuem, porém há interesse da Administração em
elaborar tanto a PSI quanto o código de Ética, sendo assim, está aguardando o
posicionamento da Prefeitura para definir se implantaremos para o Instituto, através
de Decreto, ou se a Prefeitura irá aproveitar nossa minuta para elaborar um Projeto de
Lei criando a PSI e o Código de Ética do Município, sendo assim, o Conselho aprovou as
minutas autorizando a Diretora Executiva a implantá-las através de Decreto, ou caso a
Prefeitura implante no Município fica autorizada a adesão do Instituto, sendo
comunicado ao Conselho na próxima reunião. Tendo sido aprovados os assuntos
explicitados acima, a Diretora Executiva deu por encerrada a reunião. Eu, Felício do
Amaral, lavrei a presente ata, a qual, lida e achada conforme pelos presentes, vai
assinada por todos os presentes, anexo os regimentos citados.
Anexo: Regimento Interno do Conselho Previdenciário, do Conselho Fiscal e do Comitê
de Investimentos.
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP
1º Alteração do Regimento Interno
CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O presente regimento interno disciplina o funcionamento do
Conselho Municipal de Previdência - CMP do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - IPREMAR, conforme dispõe o inciso I, do art. 68, da LC
027/2004, de 31 de dezembro de 2004.
Art. 2º - Conselho Municipal de Previdência - CMP reunir-se-á,
ordinariamente a cada 02 (dois) meses e extraordinariamente, mediante convocação de seu
presidente ou por solicitação de pelo menos 04 (quatro) de seus membros.
§ 1º - As sessões ordinárias serão realizadas conforme calendário anual,
aprovado pelo Conselho, e divulgado no site do Instituto.
§ 2 º - O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a três sessões consecutivas
ou seis alternadas durante o exercício, terá seu mandato declarado extinto por decisão tomada
pelo plenário do Conselho.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º - O Conselho Municipal de Previdência - CMP será composto por 08
(oito) membros titulares e seus respectivos suplentes, nomeados por ato do Chefe do Poder
Executivo, todos devendo possuir a condição de segurados do IPREMAR, sendo:
I. 02 (dois) representantes do Poder Executivo, indicado por este e seus
respectivos suplentes;
II. 02 (dois) representantes do Poder Legislativo, indicado por este e seus
respectivos suplentes;
III. 04 (quatro) representantes dos segurados e respectivos suplentes,
eleitos pelo conjunto dos segurados ativos e inativos.
Parágrafo único – Os servidores municipais elegerão seus representantes e
respectivos suplentes, por voto secreto, através de processo eleitoral previamente instaurado e
com ampla divulgação.
Art. 4º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Previdência CMP será de 04 (quatro) anos.
Parágrafo único - Será permitida uma recondução/reeleição.
Art. 5º - O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, devendo
ser desempenhado em horário compatível com seu expediente de trabalho.
Parágrafo único – Em caso de extrema necessidade os membros do Conselho
poderão reunir-se fora do horário de expediente, desde que o horário estipulado seja de comum
acordo entre os Conselheiros, o que não implicará em qualquer tipo de remuneração.
Art. 6º - Os Conselheiros Suplentes assumirão, mediante convocação do
Presidente, face ao impedimento do membro titular.
Parágrafo Único – É permitida a presença dos Conselheiros Suplentes em
todas as sessões plenárias, nas quais poderão participar com direito a voz, tendo direito a voto
somente quando em substituição ao titular.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 7º – Compete ao Conselho Municipal de Previdência:
I - eleger o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário;
II - estabelecer as diretrizes gerais da política de gestão do Instituto;
III - aprovar o plano de custeio, os planos de aplicação financeira dos

recursos do Instituto, bem como de seu patrimônio;
IV - elaborar e votar o Regimento Interno do Conselho, e suas alterações;
V - aprovar o orçamento do Instituto;
VI - solicitar ao Executivo Municipal abertura de créditos suplementares e
especiais;
VII - propor ao Executivo a instituição e/ou exclusão de benefícios;
VIII –apreciar e aprovar a prestação de contas anual;
IX - promover a avaliação técnica e atuarial do Instituto;
X - deliberar sobre a aceitabilidade de doações e legados com encargos;
XI - autorizar despesas extraordinárias, propostas pela Diretoria Executiva;
XII - deliberar sobre a contratação de serviços técnicos profissionais
especializados de interesse do IPREMAR;
XIII - fiscalizar os atos de gerenciamento da Diretoria Executiva;
XIV - autorizar o parcelamento de débitos patronais existentes;
XV
– aprovar o Regimento Eleitoral dos Conselhos Previdenciário e Fiscal;
XVI – representar e se manifestar sobre assuntos de relevância do
IPREMAR, sempre que julgar necessário, ou sempre que solicitado pela
Diretoria Executiva;
XVII Aprovar o código de Ética do IPREMAR;
XVIII – deliberar sobre questões omissas neste Regimento.
CAPÍTULO IV
DO PLENÁRIO E DAS SESSÕES
Art. 8º – O plenário é o órgão soberano de deliberação do Conselho e
compõem-se dos Conselheiros no exercício pleno de seu mandato.
Art. 9º – As deliberações do Conselho, salvo disposição em contrário deste
regimento, serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria simples de seus membros.
§ 1º - As deliberações envolvendo alterações de leis concernentes à matéria
previdenciária, bem como propostas de emenda a este Regimento Interno e propostas de
parcelamentos dos débitos das contribuições previdenciárias dependem, para sua aprovação do
voto favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho.
§ 2º - Em caso de empate nas deliberações, o Presidente do Conselho
decidirá a questão com voto de qualidade.
Art. 10 – As sessões plenárias obedecerão a seguinte ordem:
I – Instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho;
II
– Avisos, comunicações, registros de fatos, correspondências e
documentos de interesse do Plenário;
III – Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia;
IV – Encaminhamento sobre a forma de votação dos assuntos a serem
discutidos;
V
– Desenvolvimento da sessão plenária;
VI
– Encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho.
§ 1º - Todo assunto ou proposta incluída em pauta entrará na ordem-do-dia na
ordem cronológica em que ali estiver figurado.
§ 2º - A preferência para discussão de matéria constante da ordem-do-dia

dependerá de requerimento verbal dirigido ao Presidente e sujeito à deliberação do Plenário.
§ 3º - A matéria cuja deliberação depender de informações de autoridade,
parecer de órgão técnico, ou qualquer outra diligência, poderá ter a sua discussão adiada,
mediante requerimento escrito, devendo este indicar a finalidade e o prazo do adiamento, o
qual será deliberado pelo Plenário.
Art. 11 – Os Conselheiros, ou membros da Diretoria do IPREMAR, que
desejarem incluir itens na pauta das sessões ordinárias, deverão enviar à Diretoria do Conselho
suas sugestões, por escrito, com a antecedência mínima de 24 horas.
Parágrafo Único – A Diretoria do Conselho deverá enviar a todos os
Conselheiros, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, a pauta a ser discutida nas sessões
ordinárias.
Art. 12 – Todas as deliberações tomadas nas sessões plenárias do Conselho
serão lavradas em ata, a qual deverá conter o resumo das ocorrências, sendo assinadas pelo
Presidente do Conselho, ou na falta deste por seu representante, e pelos membros presentes à
mencionada sessão.
Parágrafo Único – as atas das sessões poderão ser encaminhadas via correio
eletrônico para os conselheiros, e ou disponibilizadas na Sede do Instituto, para leitura,
aprovação e assinatura, uma semana após a realização da sessão, caso não seja possível, esta será
discutiva, aprovada e assinada na próxima sessão.
Art. 13 – As decisões do Conselho Municipal Previdenciário serão
proclamadas pelo Presidente, com base nos votos da maioria.
CAPÍTULO V
DOS MEMBROS DO CONSELHO
Art. 14 – As obrigações dos membros do Conselho:
I – Comparecer às sessões plenárias, justificando as faltas, quando
ocorrerem;
II – Discutir e votar assuntos debatidos em plenário;
III – Assinar a lista de presença;
IV – Solicitar à Presidência convocação de reunião extraordinária para
apreciar assunto relevante, observando o “caput” do art.2º;
V – Votar e ser votado para cargos do Conselho;
VI – Requerer por escrito à Presidência, em caso de ausência ou
impedimento, sua substituição ou afastamento, em até 24h (vinte e quatro
horas) antes da realização da próxima sessão.
CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA
Art. 15 – A Diretoria será composta por 01 (um) Presidente, 01 (um) VicePresidente e 01 (um) Secretário, eleitos dentre os Conselheiros. A escolha dos membros da
Diretoria será feita após a posse dos novos Conselheiros, eleitos na última eleição, podendo
haver nova eleição em caso de desistnência, ou impedimento de um dos membros.
Parágrafo único - Em caso de empate na votação para Presidente, VicePresidente e Secretário, será proclamado eleito, o Conselheiro candidato com o maior número de
votos na eleição para o CMP.
Art. 16 – O cargo de Diretor Executivo do Instituto não é acumulável com
quaisquer dos cargos da Diretoria do Conselho Municipal de Previdência.

Art. 17 – A presidência das sessões será exercida pelo Presidente e em sua
ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente.
Art. 18 – Ocorrendo ausência também do Vice-Presidente, a presidência será
exercida pelo Secretário.
Art. 19 – Nos casos de vacância do cargo de Presidente, o Vice-Presidente
completaráo mandato.
Art. 20 – São atribuições do Presidente:
I Presidir as sessões plenárias, tomando parte nas discussões e votações;
II Decidir, soberanamente, as questões de ordem, reclamações ou
solicitações em plenário;
III Convocar sessões extraordinárias, conforme disposto no art.2º;
IV Assinar a correspondência oficial do Conselho;
V Representar o Conselho nas solenidades e zelar pelo seu valor;
VI Apreciar e decidir sobre os requerimentos de afastamento provisório
ou definitivo dos membros do Conselho;
VII Convocar o suplente ou o substituto legal do membro nato para
assumir o mandato, no caso de vacância por afastamento do membro
efetivo, ou, para substituí-lo, em caso de ausência;
VIII Decidir, nos casos de empate nas votações do Conselho, proferindo
voto de qualidade.
Art. 21 – Compete ao Vice-Presidente:
I – Substituir o Presidente nas ausências ou impedimentos;
II – Participar das discussões e votações nas sessões plenárias.
Art. 22 – Compete ao Secretário:
I – Secretariar as sessões plenárias;
II – Despachar com o Presidente;
III – Lavrar as atas das sessões plenárias;
IV – Elaborar e submeter à Diretoria a pauta das sessões;
V – Elaborar e emitir as convocações para as sessões extraordinárias;
VI – Manter em dia a documentação do Conselho.
Parágrafo Único – As atribuições do Secretário serão exercidas com o auxílio
da Diretoria Executiva.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 23 – As omissões deste Regimento serão dirimidas ou resolvidas mediante
aprovação debileração dos Membros do Conselho.
Art. 24 – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 25 – Este Regimento entra em vigor na data da sessão em que foi
aprovado.
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO FISCAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do
Conselho Fiscal do IPREMAR, conforme dispõe o inciso I, do art. 71, da LC 027/2004, de 31 de
dezembro de 2004.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2º - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros titulares, e
seus respectivos suplentes, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 1º – Os servidores municipais elegerão seus representantes e respectivos
suplentes, por voto secreto, através de processo eleitoral previamente instaurado e com ampla
divulgação.
§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal deverão possuir a condição de
servidores efetivos com formação de nível superior.
Art. 3º - Os membros do Conselho Fiscal, caracterizados como suplentes,
assumirão mediante convocação do Presidente, em substituição ao titular nas reuniões do
Conselho.
SEÇÃO I
DA DIRETORIA DO CONSELHO
Art. 4º - A Diretoria do Conselho será composta por um Presidente e um
Secretário, eleitos dentre seus membros.
§ 1º A eleição do Presidente e do Secretário deverá dar-se na primeira reunião
oficial do novo Conselho eleito ou na primeira reunião do exercício, sendo permitida nova
eleição em caso de desistência ou impedimento de um dos membros;
§2º O mandato da Diretoria será de 04 (quatro) anos, permitida uma
reeleição/recondução.
Art. 5º - A presidência das sessões será exercida pelo Presidente, e em sua
ausência ou impedimento, pelo Secretário.
Art. 7º - São atribuições do Presidente:
I – presidir as sessões plenárias, tomando parte nas discussões e votações;
II – decidir, soberanamente, as questões de ordem, reclamações ou
solicitações em plenário;
III – convocar sessões extraordinárias, quando lhe for solicitado;
IV – assinar a correspondência oficial do Conselho;
V – representar o Conselho nas solenidades e zelar pelo seu valor;
VI – apreciar e informar aos demais Conselheiros sobre a renúncia de algum
dos membros;
VII – convocar o suplente do membro nato para assumir o mandato, no caso
de vacância por afastamento do membro efetivo;
VIII – encaminhar ao Conselho Municipal de Previdência as contas do
Instituto para sua apreciação, bem como as proposições de medidas que os Conselheiros julgarem
convenientes;
IX – prestar informações sobre a apreciação das contas e balancetes, à
qualquer órgão que as solicite.
Art. 8º - Compete ao Secretário:
– substituir o Presidente nas ausências ou impedimentos;
I – participar das discussões e votações nas sessões plenárias;

II – lavrar as atas das sessões plenárias e os pareceres conclusivos sobre as
contas e os balancetes apreciados;
III – elaborar e emitir as convocações para as sessões extraordinárias;
IV – elaborar e submeter à Diretoria a pauta das sessões;
V – manter em dia a documentação do Conselho;
Parágrafo Único – As atribuições do Secretário serão exercidas com o apoio
da Diretoria Executiva do IPREMAR.
SEÇÃO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 9º - Compete ao Conselho Fiscal:
I –Zelar pela Gestão econômico-financeira;
II - Eleger o seu Presidente e Secretário;
III - Examinar os balancetes mensais, anuais e as contas, emitindo parecer em
ata a respeito;
IV - Examinar, a qualquer tempo, livros e documentos;
V - Verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial;
VI - Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação aos
repasses das contribuições e aportes previstos;
VII – Pronunciar-se sobre as despesas extraordinárias autorizadas pelo
Conselho Municipal de Previdência;
VIII
– Elaborar e votar o Regimento Interno;
IX – Relatar discordâncias eventualmente apuradas, sugerindo medidas
sanadoras.
§ 1º - As proposições de medidas, encaminhadas ao Conselho Municipal de
Previdência, deverão ser feitas por escrito.
CAPÍTULO III
DO MANDATO E DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS
Art. 10 – O mandato dos membros do Conselho Fiscal - CF será de 04 (quatro)
anos.
Parágrafo único – Será permitida uma reeleição/recondução.
Art. 11 - O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, devendo
ser desempenhado em horário compatível com seu expediente de trabalho.
Parágrafo único – Em caso de extrema necessidade os membros do Conselho
poderão reunir-se fora do horário de expediente, desde que o horário estipulado seja de comum
acordo entre os Conselheiros, o que não implicará em qualquer tipo de remuneração.
Art. 12- Constitui motivo para extinção do mandato a falta, sem justa causa,
a três sessões consecutivas ou seis alternadas durante o exercício.
Parágrafo único - A decisão da extinção do mandato será tomada pelo
plenário do Conselho, sendo declarada através de devida motivação, que constará em ata e será
devidamente publicada para conhecimento de todos os segurados.
Art. 13 - São obrigações dos membros do Conselho Fiscal, em decorrência do
exercício do mandato:
I – comparecer às sessões plenárias, justificando as faltas, quando
ocorrerem;
II – discutir e votar assuntos debatidos em plenário;

III – analisar com minúcia as contas e suas comprovações e os balancetes
apresentados, promovendo o acompanhamento dos registros de despesas e receitas;
IV – analisar e conciliar os registros das contas bancárias, em relação as
despesas efetuadas, bem como em relação aos benefícios pagos;
V – acompanhar e verificar se o Plano de Custeio constante do cálculo
atuarial esta sendo regiamente cumprido;
VI – verificar a consistência dos dados contábeis dos eventos e diligenciar
visando o acerto dos registros;
VII – analisar e controlar os registros contábeis das aplicações financeiras,
observando a legislação previdenciária existente, bem como as determinações do Banco Central e
do Conselho Monetário Nacional;
VIII – solicitar à Presidência, convocação de reunião extraordinária para
apreciar assunto relevante, observado o art.11º deste Regimento;
IX – votar e ser votado para cargos do Conselho;
X – informar e justificar a renúncia do mandato, através de documento
enviado ao Presidente, que informará tal fato aos demais Conselheiros;
§ 1º - As faltas às sessões devem ser justificadas com pelo menos 24 horas de
antecedência;
§ 2º - As contas e os balancetes serão analisados de acordo com as normas
aplicadas a Contabilidade Pública e Legislação pertinente;
§ 3º - A presença será registrada em ata e deverá conter a data da reunião, o
nome por extenso de cada um dos membros do Conselho presentes e sua assinatura.
CAPÍTULO IV
DAS SESSÕES E DO PLENÁRIO
Art. 14 - O Conselho Fiscal realizará suas sessões mensalmente, e deverão ser
procedidas com a presença de, no mínimo, 3 (três) de seus membros.
§ 1º - O Conselho, em caso de relevante necessidade, poderá ser convocado
extraordinariamente, mediante solicitação expressa de seu Presidente ou por solicitação de pelo
menos 3 (três) de seus membros;
§ 2º - Sempre que necessário, para o préstimo de esclarecimentos técnicos e
operacionais, estarão presentes as sessões os técnicos e ou representantes das assessorias do
IPREMAR, na qualidade de convidados, sem direito a voto;
§ 3º - É permitida a presença dos membros do Conselho caracterizados como
Suplentes em todas as sessões, nas quais poderão participar como ouvintes, tendo direito a voto
quando em substituição ao titular.
Art.15O plenário é o órgão soberano de deliberação do Conselho Fiscal e
compõem-se dos membros eleitos, no exercício pleno de seu mandato.
Art. 16 - As sessões plenárias obedecerão a seguinte ordem:
I – instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho;
II – leitura, discussão e aprovação da ordem do dia;
III – leitura da ata da reunião anterior;
IV – avisos, comunicações, registros de fatos, correspondências e documentos
de interesse do Plenário;
V – desenvolvimento da sessão plenária, com o exame dos balancetes
mensais e as contas;

VI – parecer registrado em ata sobre os balancetes e as contas examinadas;
VII – encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho;
§ 1º - Todo o assunto ou proposta incluída em pauta entrará na ordem do dia e
por ordem cronológica em que ali estiver figurado;
§ 2º - A preferência para discussão de matéria constante da ordem do dia
dependerá do requerimento verbal dirigido ao Presidente a sujeito à deliberação do Plenário;
§ 3º - A matéria cuja deliberação depender de informações de autoridade,
parecer de órgão técnico, ou qualquer outra diligência, poderá ter a sua discussão adiada,
mediante requerimento verbal, devendo este indicar a finalidade e o prazo do adiamento, o qual
será deliberado pelo Plenário;
§ 4º - Sempre dar-se-á preferência a discussão instalada sobre os balancetes e
contas apresentados;
§ 5º - Os Conselheiros que desejam incluir itens na pauta da sessão deverão
enviar ao Presidente do Conselho suas sugestões, por escrito, com a antecedência mínima de
24(vinte e quatro) horas;
§ 6º - Caso além da análise específica das contas e balancetes haja outros
assuntos a serem discutidos, a pauta deverá ser enviada a todos os membros do Conselho, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 17 - Todas as deliberações tomadas nas sessões do Conselho serão
lavradas em ata pelo (a) secretário (a) e assinada pelos Conselheiros presentes à mencionada
sessão.
Art. 18 - As deliberações e a aprovação das contas e do balancete pelo
Conselho Fiscal serão proclamadas pelo Presidente, com base nos votos da maioria simples, dos
membros presentes a reunião, sendo tais decisões (atas) publicadas no site do IPREMAR.
Art. 19 - O Conselho poderá ordenar as diligências que se fizerem necessárias,
com vistas a adoção de providências em processo em exame, para sanear divergências e
irregularidades ou solicitar documentos e informações complementares e indispensáveis ao
exame das contas.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 28 - O presente Regimento poderá ser alterado por proposta de 1/3 (um
terço) dos membros do Conselho, mediante aprovação da maioria absoluta de seus membros.
Art. 29 - As omissões deste Regimento serão dirimidas ou resolvidas mediante
a aprovação da maioria absoluta dos membros do Conselho;
Art. 30 - Este Regimento entra em vigor na data da sessão em que foi aprovado.
REGIMENTO INTERNO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMAR - COMIN
CAPITULO I – DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1° O Comitê de Investimentos (COMIN) do Instituto Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Araquari - IPREMAR, órgão deliberativo, vinculado à
Diretoria Executiva do Instituto, responsável pela definição das aplicações dos recursos
financeiros do IPREMAR na área de investimento.
Art. 2° O COMIN pautará suas decisões pela legislação pertinente aos Regimes Próprios
de Previdência dos Servidores Públicos e pela Política de Investimentos aprovada pelo Conselho
Municipal de Previdencia do IPREMAR.

CAPITULO II – DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3° Ao COMIN compete:
I – fornecer subsídios para a elaboração ou alteração da Política de
Investimentos;
II – analisar conjuntura, cenários e perspectivas de mercado financeiro;
III – traçar estratégias de composição de ativos e sugerir alocação com base nas
análises de produtos e nos cenários de mercado financeiro, observando e garantindo a
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez das operações;
IV – avaliar as opções de investimentos e estratégias que envolvam compra, venda
e/ou renovação dos ativos das carteiras do IPREMAR;
V – reavaliar as estratégias de investimentos em decorrência de fatos conjunturais
relevantes;
VI – apreciar e analisar os relatórios gerenciais apresentados pelos gestores do
IPREMAR;
VII – zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução das operações
relativas às aplicações dos recursos do IPREMAR;
VIII – assegurar a boa qualidade da prestação de serviço de consultoria nas
operações de aplicação dos recursos do IPREMAR;
IX – propor alterações no seu Regimento Interno.
§ 1º O COMIN reunir-se-á mensalmente, com no mínimo 03 (três) de seus membros para:
a) Analisar através do Relatório de Gestão de Investimentos, o desempenho da
carteira de investimentos, fazendo as recomendações necessárias;
b) Analisar os demonstrativos de investimentos, verificando se estão aderentes a
Política de Investimentos, especialmente quanto à observância dos limites de risco permitidos;
c) Analisar e aprovar investimentos e desinvestimentos a serem realizados pela
Diretoria Executiva e Financeira;
d) Deliberar sobre a alocação dos recursos financeiros, observando a CMN nº
3922/2010, suas alterações, a Política de Investimentos e a atual conjuntura econômica;
CAPITULO III – DA COMPOSIÇÃO
Art. 4° O Comitê de Investimento será composto por 05 (cinco) membros, sendo:
I - Membro Nato: O Diretor (a) Executivo (a) do IPREMAR, que o presidirá;
II - 01 (um) indicado pelo Poder Executivo, escolhido dentre os servidores
pertencentes ao quadro de pessoal do IPREMAR, ou pertencente ao quadro de pessoal do
Executivo, desde que obtenha a certificação exigida no art. 2º da Portaria MPS nº 519/2011;
III - 03 (três) indicados pelo Conselho Municipal de Previdência, sendo os indicados
escolhidos preferencialmente dentre os membros do Conselho Municipal de Previdência e ou do
Conselho Fiscal e, preferencialmente, com certificação exigida no art. 2º da Portaria MPS
519/2011.
§ 1° A maioria de seus membros deverão possuir a certificação exigida no art. 2º da
Portaria MPS nº 519/2011.
§ 2° Os membros do COMIN ficam obrigados a se submeterem ao exame de certificação,
ao qual se refere o § 1º deste artigo, sempre que solicitado pela Presidência do Comitê.
§ 3º Ocorrendo indicação de novos membros, caso seu ingresso impeça o cumprimento
do estabelecido no § 1° deste artigo, antes de ingressar, os novos membros deverão se submeter a

programa de capacitação para fins de obtenção da certificação exigida, caso não a obtenham, será
comunicado e solicitado, ao Conselho Municipal de Previdência, ou ao Poder Executivo, a
necessidade de nova indicação.
§ 4° Na ausência do Presidente do COMIN, inclusive em seus afastamentos legais,
havendo necessidade, este indicará, dentre os membros do Comitê, seu substituto.
§ 5º O mandato dos membros será de 04 (quatro) anos, permitida a recondução por um
único período.
CAPITULO IV – DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO COMIN
Art. 5° Ao Presidente do COMIN compete:
I – estabelecer a pauta dos assuntos a serem deliberados a cada reunião;
II – disponibilizar previamente a pauta da reunião com a descrição dos assuntos a
serem submetidos a analise do COMIN, disponibilizando também a documentação pertinente;
III – apresentar os resultados dos investimentos para serem analisados, relatar as
matérias colocadas em pauta, elaborar e manter arquivo atualizado das atas das reuniões do
Comin;
IV – decidir sobre os casos omissos e dúvidas na aplicação deste Regimento Interno;
V - convocar reuniões extraordinárias;
Art. 6° Aos membros do COMIN compete:
I – comparecer as reuniões;
II - votar sobre os assuntos submetidos ao COMIN;
III – apresentar retificações ou impugnações as atas;
V – justificar seu voto, quando for o caso;
IV– obedecer às normas regimentais;
V – sugerir ao Presidente do COMIN a inclusão de assuntos na pauta das reuniões;
VI – solicitar reuniões extraordinárias;
VII – participar de capacitações inerentes ao COMIN.
Art. 7° Os membros do COMIN serão destituídos desta investidura por:
I
– Renúncia;
II – Faltas sem justificativas em duas reuniões consecutivas ou a três alternadas no
ano civil;
III – Decisão do Diretor Executivo, quando se tratar de membro indicado pelo
Executivo que apresente conduta inadequada, incompatível com os requisitos de ética e do
profissionalismo requeridos para o desempenho do mandato ou ausência da certificação referida
no parágrafo 2º do artigo 4º deste Regimento;
IV – Decisão do Conselho Municipal de Previdência, quando se tratar membro
indicado por ele, que apresente conduta inadequada, incompatível com os requisitos de ética e do
profissionalismo requeridos para o desempenho do mandato ou ausência da certificação referida
no parágrafo 2º do artigo 4º deste Regimento.
CAPITULO V – DAS REUNIÕES DO COMIN
Art. 8° As reuniões ordinárias do COMIN ocorrerão mensalmente, e as reuniões
extraordinárias sempre que necessário.
§ 1º As reuniões ordinárias ocorrerão conforme cronograma aprovado pelo COMIN e
divulgado no site do IPREMAR.
§ 2º Nas reuniões extraordinárias, a que se refere o caput deste artigo, os membros do
COMIN serão convocados pelo Presidente, através de correspondência eletrônica.

§ 3° As reuniões do COMIN serão secretariadas por membro ou servidor indicado pelo
Presidente;
§ 4° O Presidente do COMIN poderá, através de comunicação, cancelar, adiar ou
antecipar, a reunião mensal, conforme a necessidade da Presidência ou da maioria de seus
membros.
§ 5° As decisões do COMIN serão registradas em atas, que será assinada por todos os
presentes e divulgadas no site do IPREMAR.
§ 6º O COMIN se reunirá com a presença de no mínimo 03 (três) de seus membros.
§ 7º Poderão participar da reunião do COMIN como convidados: Conselheiros, analistas
das áreas envolvidas e segurados vinculados ao IPREMAR, mediante convite do IPREMAR, ou
por solicitação, acatada pelo mesmo.
CAPITULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º Os membros do COMIN não serão remunerados e não terão qualquer espécie de
vantagem em decorrência da participação em reuniões ordinárias ou extraordinárias.
Art. 10º O COMIN poderá contar com assessoria de empresa especializada em finanças e
investimentos contratada pelo IPREMAR.
Art. 11º Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
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