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Dá nova redação a dispositivos da Lei
Complementar nº 106/2001, alterada

pelas
Leis
Complementares
nº
“141/2005 e nº 147/2006, que dispõe
sobre o Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos * de
Presidente Prudente - SP.
Autor: Prefeito Municipal

PREFEITO

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, EDSON TOMAZINI,
DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE -— SP, no uso de

minhas atribuições, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Ficam alterados
Art. 1º
de 5 de novembro de 2001,
Fiscal e Conselho Municipal
passando a vigorar da seguinte

e acrescidos dispositivos na Lei Complementar nº 106,
que tratam das composições e atribuições do Conselho
de Previdência, pertencentes ao quadro da Prudenprev,
forma:

“Art. 116. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão
financeira da Prudenprev e será composto por 04 (quatro) membros
titulares e seus respectivos suplentes, nomeados por ato do Chefe do
Poder Executivo, sendo:
01 (um) membro titular e seu respectivo suplente, representantes
Ido Poder Executivo, indicados pelo Prefeito Municipal:
01 (um) membro titular e seu respectivo suplente, representante
IWdo Poder Legislativo, indicados pelo Presidente da Mesa;
02 (dois) membros titulares e seus respectivos suplentes,
Wlrepresentantes dos segurados, escolhidos através de processo eleitoral, o
qual será realizado entre os participantes do Sistema Municipal de
Previdência de Presidente Prudente.
$ 1º Os membros do Conselho Fiscal não são destituíveis “ad nutum”,
somente podendo ser afastados da função depois de condenados em
processo administrativo de responsabilidade ou em caso de vacância,
assim entendida quando o conselheiro que, sem justificativa por escrito,
faltar a três sessões consecutivas ou seis alternadas, sendo que, nesse
caso. o mesmo terá seu mandato declarado extinto pelo Presidente do
Conselho Fiscal, precedido das devidas comunicações.

$ 2º A função de conselheiro não será remunerada, devendo
considerada, no entanto, como prestação de serviços relevantes.
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$ 3º Nos dias em que houver reunião no Conselho, os membros que
efetivamente participarem poderão deixar de comparecer ao trabalho,
considerando-se abonada a falta.

$ 4º O Presidente do Conselho Fiscal será eleito entre os representantes

dos segurados, na primeira reunião de seus membros, com a decisão
devidamente lavrada em ata própria, o qual terá voto de qualidade.
$ 5º Os membros do Conselho Fiscal terão mandatos de 04 (quatro) anos,
permitida até 02 (duas) reconduções, com renovação proporcional à
respectiva representatividade de 50% (cinquenta por cento) de seus
membros, limitado a três mandatos consecutivos, visando preservar o
conhecimento acumulado, de forma a permitir que a renovação da
composição ocorra de modo intercalado e não integral:
$ 6º O Conselho

reunir-se-á,

em

caráter ordinário,

uma

vez ao mês

e,

seu
extraordinariamente, quando necessário, mediante convocação
Presidente ou pela maioria de seus membros podendo por meio
eletrônico, desde que comprovado o recebimento, sendo exigida a
presença da maioria absoluta de seus membros, para as devidas
deliberações, que serão tomadas por maioria simples dos presentes.
de

Art. 116-A. Compete ao Conselho Fiscal:
Ieleger seu Presidente, tendo este voto de qualidade:
I- — elaborar, aprovar e alterar o seu regimento interno;
WIzelar pela gestão econômico-financeira;
examinar o balanço anual, balancetes, contas e os demais atos de
IV gestão;

.

a coerência

das

premissas

e resultados

da avaliação

V-

verificar

VIrepasse
VIIVIII -

acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao
das contribuições e aportes previstos;
examinar, a qualquer tempo, livros e documentos;
emitir parecer sobre a prestação de contas da unidade gestora do

atuarial;

RPPS, nos prazos legais estabelecidos;

relatar as discordâncias eventualmente apuradas, sugerindo
IXmedidas saneadoras;
X- — aprovar o relatório de Governança Corporativa;
acompanhar a execução orçamentária, conferindo a classificação
XIdos fatos e examinando a sua procedência exatidão;

proceder, em face dos documentos de receita e despesas, a
XIIverificação dos balancetes mensais;
XIII - solicitar a contratação, quando da necessidade, de perito para
exame de livros e documentos;
XIV- solicitar à Superintendência Previdenciária e ao Presidente do
Conselho Municipal de Previdência as informações e diligências que
julgar necessárias e convenientes ao desempenho de suas atribuições e
notificá-los para correção de irregularidades verificadas;
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XV - propor à Superintendência Previdenciária as medidas que julgar
de interesse para resguardar a lisura e transparência da administração do
RPPS;

XVI - acompanhar o recolhimento mensal das contribuições para que
estas ocorram de conformidade da lei;
XVII - pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis;
XVII - acompanhar a aplicação de reservas, fundos e provisões
garantidores e dos benefícios previstos nesta Lei, notadamente no que
concerne à observância dos critérios de segurança, rentabilidade e
liquidez, e de limites máximos de concentração de recursos;

XIX - fiscalizar o cumprimento da legislação e das normas vigentes;
XX -

XXI -

solicitar, caso necessário, a contratação de assessoria técnica;

lavrar atas de suas reuniões,

vistorias procedidas;

XXII - proceder
Prudenprev.

aos

demais

atos

dos pareceres

necessários

e das inspeções

à

fiscalização

e

da

Art. 116-B. O Conselho Fiscal deverá adotar as seguintes práticas:
I - elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de
trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de
reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos;

H - elaboração de parecer ao relatório de prestação de contas, no qual
devem constar os itens ressalvados com as motivações, recomendações
para a melhoria das áreas analisadas.
Art. 117. O Conselho Municipal de Previdência é o órgão de deliberação
e orientação da Prudenprev e será composto por 08 (oito) membros
titulares, e suplentes em igual número, nomeados pelo Chefe do Poder
Executivo, observando o seguinte:
I03 (três) membros titulares e 03 (três) suplentes do quadro efetivo
da Prefeitura Municipal, representantes do ente federativo, indicados pelo
Prefeito Municipal;
H01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente do quadro
efetivo do Poder Legislativo local, representantes do ente federativo,
indicado pelo Presidente da Mesa;

HI04 (quatro) membros titulares e 04 (quatro) suplentes do quadro
de servidores efetivos da Administração Pública Direta ou Indireta,
representantes dos segurados, ativos ou inativos, escolhidos através de
processo eleitoral, o qual será realizado entre os participantes do Sistema
Municipal de Previdência de Presidente Prudente.
$ 1º Os membros do Conselho Municipal de Previdência terão mandatos
de 04 (quatro) anos, permitidas até 02 (duas) reconduções, em 50%
(cinquenta por cento) de cada representação de seus membros, limitando
a três mandatos consecutivos, visando preservar o conhecimento

acumulado, de forma a permitir que a renovação da composição ocorra
de modo intercalado e não integral.
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Presidente do Conselho Municipal de Previdência será eleito
os representantes indicados pelo ente federativo, na primeira
de seus membros, com a decisão devidamente registrada em ata
o qual terá voto de qualidade.

$ 3º Nos dias em que houver reunião no Conselho, os membros que

efetivamente participarem poderão
considerando-se abonada a falta.

deixar de comparecer

ao trabalho,

$ 4º O Conselho reunir-se-á, em caráter ordinário, uma vez ao mês e,

extraordinariamente,

quando

necessário,

mediante

convocação

de

seu

8 5º A função de conselheiro não será remunerada, devendo
considerada, no entanto, como prestação de serviços relevantes.

ser

Presidente ou pela maioria de seus membros, podendo ser por meio
eletrônico, desde que comprovado o recebimento, sendo exigida a
presença da maioria absoluta de seus membros, para as devidas
deliberações, que serão tomadas por maioria simples dos presentes.

$ 6º As reuniões ou sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho
serão convocadas por quaisquer meios idôneos, sendo suas deliberações
emanadas lavradas em atas.
$ 7º Na hipótese de ausência do Presidente do Conselho Municipal de
Previdência será eleito Presidente “ad hoc”.
Art. 118. Ao Conselho Municipal de Previdência compete:
Ieleger seu Presidente dentre os indicados pelo ente federativo;
Helaborar, aprovar e alterar o seu regimento interno;
WI -

deliberar sobre a política de investimentos da Prudenprev:

IV aprovar o Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico;
aprovar e definir as políticas relativas à gestão atuarial,
Vpatrimonial, financeira, orçamentária, jurídica e à execução do plano de
benefícios do RPPS:
acompanhar as metas financeiras e atuariais e os indicadores de
VIgestão definidos no plano de ação;
acompanhar os resultados das auditorias dos órgãos de controle e
VIIsupervisão e acompanhar as providências adotadas:
VIII - aprovar o regulamento da Ouvidoria, Código de Ética e o
Regimento Interno do Comitê de Investimentos;
emitir parecer relativo às propostas de atos normativos com
IXreflexos na gestão de ativos e passivos previdenciários;
deliberar sobre o planejamento e execução de diretrizes gerais de
Xatuação da Prudenprev;
XIdeliberar sobre o Plano Anual de Custeio e outros aspectos
relacionados ao equilíbrio atuarial e financeiro, propondo ajustes
necessários;

XII - deliberar sobre o relatório anual da diretoria e aprovar o Relatório
de Governança Corporativa:
XIII- deliberar sobre a aceitação de bens e legados oferecidos à
Prudenprev;

o
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XIV- deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de bens
imóveis, bem como de doações com encargos;
XV - funcionar como órgão de aconselhamento à Superintendência
Previdenciária, em questões por ela suscitadas;

XVI - acompanhar os relatórios de atos concessórios de benefícios;
XVII - representar à autoridade competente em relação a atos irregulares
dos administradores da Prudenprev:
XVIII - acompanhar a execução das

políticas

relativas

à gestão

do

RPPS;

XIX - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária;
XX - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos
decorrentes
de gestão, que comprometam
o desempenho
e o
cumprimento das finalidades da Prudenprev;
XXI - definir critérios que serão observados nos relatórios produzidos
pelo Controle Interno da Prudenprev, que permitam aferir a sua

qualidade, relacionados à abrangência dos assuntos a serem objetos de

verificação, bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance;
XXII - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a
aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais, referentes a
assuntos de sua competência;

,

XXIII - deliberar sobre
ficando a implantação

Prefeito do Município.”

casos omissos no âmbito da regra aplicável,
destas condicionada à prévia aprovação do

Todos os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e Conselho
Art. 2º
Municipal de Previdência deverão ser participantes do Sistema Municipal de
Previdência de Presidente Prudente, ativos ou inativos, os quais deverão ter formação
em nível superior, não terem sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das
demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I, do artigo 1º, da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, escolhidos dentre pessoas idôneas, com
reconhecida capacidade e experiência.

Esta Lei Complementar entra em vigor na data
Art. 3º
revogando-se a Lei Complementar nº 147, de 9 de junho de 2006.

de 2021.

de

publicação,

sua

Presidente Prudente, Paço Municipal "Florivaldo Leal", 10 de novembro
Pos

MUNICIPIO OE PRES. PRUDENTE
Veiculadoem JO / Ji; 2081

Publicado em

EDSON

TQMAZINI

Prefeito Municipal

DOE Ano

IV

A

5

AÉoulia

11/14/2029)

EdiçacissAPão.%

PRciaPag Z0o.24

É. dt fx

SECAD/ISAO

Larissa Fidelis Leite S. Perus
si
Cadastro 27070-9
Escriturário |

Serviço de Atos Oficiais

