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Art. 114. A PRUDENPREV tera a seguinte estrutura organica:
I -Diretoria Executiva;
11- Conselho Fiscal;
III -Conselho Municipal de Previdencia.
Art. 115. A Entidade de Previdencia sera administrada pela Diretoria Executiva, composta de
tres membros, com myel superior e comprovada especializayao em materia previdenciaria,
demissiveis ad nutum, sendo:
I -dois indicados pelo Prefeito do Municipio; e
II -urn representante dog participantes e beneficiarios do Sistema de Previdencia Municipal,
escolhido a partir de lista triplice indicada pelo Sindicato dog Servidores Publicos de
Presidente Prudente.
§ 1°. Ficam criados os seguintes cargos em comissao, a serem providos, respectivamente, na
forma do caput deste artigo, com as Referencias fixadas na Tabela de Vencimentos para
cargos em comissao constante do Anexo IV, da Lei Municipal 5.005/97:
I -Diretor Presidente, Referencia CC2;
11- Diretor de Previdencia, Referencia CC3;
III -Diretor Administrativo e Financeiro, Referencia CC3.
§ 2°. Os diretores serao nomeados pelo Prefeito, sendo 0 Diretor Administrativo e
Financeiro obrigatoriamente 0 representantedentre os participantes e beneficiarios do sistema
de previdencia municipal, de acordo com 0 inciso II do caput deste artigo.
§ 3°. Todos os componentes da Diretoria Executiva deverao ter myel superior completo de
escolaridade, bem como experiencia minima de dois anos em gerencia administrativa ou
financeira, devendo tambem preencher os requisitos para provimento dog cargos publicos em
geral, alem de nao ter sofrido condenayaoem processo administrativo disciplinar ou criminal.
§ 4°. for ocasiao da posse, sera exigida dog Diretores a apresentayaoda ultima Declarayao de
Imposto de Renda, bem como da Declarayao de bellS atuais.
§ 5°. A Diretoria Executiva tem como funyao principal executar as diretrizes e normas
gerais baixadas pelo Conselho Municipal de Previdencia.
§ 6°. Sera exigivel para a aprovayao de qualquer materia submetida it deliberayao da Diretoria
Executiva 0 voto favoravel de pelo menDsdois de seusmembros.
Art. 116. 0 Conselho Fiscal sera responsavelpelo exame dog atos dog Diretores da Entidade
de Previdencia e demais prepostos em face dog correspondentes deveres legRis,
regulamentares e estatutarios, devendo ser composto pOTtres membros, indicados, com seus
respectivos suplentes, em processo eleitoral realizado entre os participantes, para 0 exercicio
de mandato de dois anos.
'\
r-

§ 1°. Os membros do Conselho Fiscal nao saDdestituiveis ad nutum, soment
afastados da funyao depois de condenados em processo administrativo

RESIDENTE

PRUDENTE

1~:~I=I-=i=I]IIL'JI:'~~
!i'l:lI;l~i][l]lil:j~I.
SECRETARIADE ADMlNISTRA<;AO

instauradopelo Prefeito do Municipio ou em casode vacancia,assimentendidaa decorrente
da ausencianao justificada em tres reunioesconsecutivasou em quatro intercaladasnurn
mesmoanD.
§ 2°. A funyao de conselheironao seraremunerada,devendoser considerada,no entanto,
comoprestayaode serviyosrelevantes.
§ 3°. Nos dias em que houverreuniaodo Conselho,os membrosservidorespublicos poderao
deixar de comparecerao trabalho,considerando-se
abonadaa falta.
Art. 117. 0 ConselhoMunicipal de Previdencia,6rgao superiorde deliberayaocolegiada,
tera comomembrospessoascomformayaoem mvel superior,sendo:
I -dois representantes
do GovemoMunicipal;
II -dois representantes
dog servidorese beneficiariosdo Sistemade PrevidenciaMunicipal,
sendourn representantedogservidoresem atividade,e DutrOrepresentantedogaposentados
e
pensionistas,eleitosna forma do regulamento;e
III -dois representantes
da sociedadecivil, escolhidosa partir de lista sextuplaelaboradapela
CamaraMunicipal.
§ 1°. Os membrosdo ConselhoMunicipal de Previdencia,e Seligrespectivossuplentes,serao
nomeadospelo Prefeitodo Municipio, commandatode dois anos,admitidaa reconduyaourna
vez.
§ 2°. Os representantesdog servidoresem atividadee dog aposentados
e pensionistasserao
indicadosem processoeleitoralespecifico.
§ 3°. 0 ConselhoMunicipal de Previdenciasera presidido por membro eleito em votayao
realizadaentre Seligintegrantes,que serasubstituido,em suasausenciase impedimentos,por
membroparatanto designado,por periodonao superiora 30 (trinta) dias consecutivos.
§ 4°. Os membros do ConselhoMunicipal de Previdencianao saDdestituiveis ad nutum,
somentepodendoser afastadosem conformidadecom0 dispostono § 1° do art. 116destaLei
Complementar
.
§ 5°. A funyao de conselheironao seraremunerada,devendoser considerada,no entanto,
comoprestayaode serviyosrelevantes.
§ 6°. Nos dias em que houverreuniaodo Conselho,os membrosservidorespublicos poderao
deixar de comparecerao trabalho,considerando-se
abonadaa falta.
Art. 118. Competeao ConselhoMunicipal dePrevidencia:
I -estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisoes de politicas aplicaveis ao Sist
Previdencia Municipal;
,

11- definir, observandoa legislayaode regencia,as diretrizese regras relativ a aplicayao
dog recursos economico-financeirosdo Sistema de Previd~cia Municipal a politica de
beneficiose a adequayaoentreos pIanosde custeioe debenetlcios;
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III -deliberar sobre a aliena~ao ou gravame de hens integrantes do patrimonio imobiliario do
6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal;
IV -decidir sobre a aceita~ao de doa~5es e legados com encargos de que resultem
compromisso economico-financeiro para 0 6rgao ou Entidade do Sistema de Previdencia
Municipal;
V -participar, acompanhar e avaliar sistematicamentea gestaoprevidenciaria;
VI -apreciar e aprovar, anualmente, os pIanos e programas de beneficios e custeio do Sistema
de Previdencia Municipal;
VII -apreciar e aprovar as propostas or~amentariasdo Sistema de Previdencia Municipal;
VIII -acompanhar e apreciar, mediante relat6rios gerenciais por ele definidos, a execu~ao dog
pIanos, programas e or~amentosdo Sistema de Previdencia Municipal;
IX -acompanhar e fiscalizar a aplica~ao da legisla~ao pertinente ao Sistema de Previdencia
Municipal;
X -apreciar a presta~aode contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas, devendo, para
tanto, solicitar ao 6rgao ou Entidade do Sistema de Previdencia Municipal a contrata~ao,a seu
custo, de auditoria externa contabil e atuarial;
XI -elaborar e aprovar seuregimento intemo e suaseventuais altera~5es;
XII -deliberar sobre os casos omissos no ambito das regras aplicaveis ao Sistema de
Previdencia Municipal; e
XIII -aprovar 0 Regimento Interno do Comite de Investimentos, cuja cria~ao fica autorizada,
devendo ser instalado ate 30 (trinta) dias do inicio das atividades do Conselho, definindo-se
suas atribui~5es.
§ 1° As decis5esproferidas pelo Conselho deverao ser publicadas no 6rgao responsavel pelas
publica~5es oficiais no Municipio.
§ 2° Os 6rgaos govemamentais deverao prestar toda e qualquer informa~ao necessaria ao
adequado cumprimento das competencias do Conselho Municipal de Previdencia, fomecendo,
sempre que necessario, os estudostecnicos correspondentes.
§ 3°, 0 Conselho Municipal de Previdencia devera reunir-se, ordinariamente, uma vez por
mes, por convoca~ao de seu Presidente, nao podendo ser adiada a reuniao por mais de quinze
dias, se houver requerimento nessesentido da maioria dog conselheiros.
§ 4°. Podera ser convocada reuniao extraordinaria por seu Presidente, ou a requerimento de
dois de seus membros, conforme dispuser 0 Regimento Intemo do Conselho Municipal de

Previdencia.
§ 5°. Das reuni5es ordinarias e extraordinarias do Conselho Municipal de Previdencia, que
serao publicas, participara gem direito a voto 0 Presidente da Entidade do Sistema de
Previdencia Municipal.
§ 6°.. Constituira quorum minimo para as reuni5es do Conselho Municipal d~Previdencia a
presen~a de quatro conselheiros, sendo exigivel para a aprova~ao das materias ordi ' as
maioria absoluta do Conselho e de pelo menDs cinco de seus m'embros para delib a~5es a
respeito dog incisos I, VI, VII, X e XII do caput deste artigo, ficando a im
ao destas
ultimas condicionada it previa aprova~aodo Prefeito do Municipio.
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§ 7°. 0 presidente do Conselho Municipal de Previdencia terti, em caso de empate nag
deliberayoes do orgao, voto de qualidade.
Art. 119. Para realizar satisfatoriamente suas atividades, 0 Conselho Municipal de
Previdencia parle requisitar, a qualquer tempo, a custo do orgao ou entidade do Sistema de
Previdencia Municipal, a elaborayao de estudos e diagnosticos tecnicos relativos a aspectos
atuariais, juridicos, financeiros e organizacionais, sempre que relativos a assuntos de sua
competencia.
Art. 120. Incumbira it administrayao municipal proporcionar ao Conselho Municipal de
Previdencia os meios necessariosao exercicio de suascompetencias.

TITULO IV
DO CUSTEIO DO SISTEMA
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
CAPITULO

I

DO CUSTEIO
Art. 121.
0 pIano de custeio do Sistema de Previdencia estabelecera 0 percentual de
contribuiyao necessaria it constituiyao das reservas garantidoras de beneficios, fundos e
provisoes e it cobertura das demais despesas,em conformidade com os criterios fixados pela
legislayao federal.
§ 1°. 0 pIano de custeio do Sistema de Previdencia Municipal sera revisto anualmente, com
base em criterios e estudos atuariais que objetivem 0 seuequilibria financeiro e atuarial.
§ 2°. A avaliayao financeira e atuarial do Sistema devera seTrealizada par pro fissional ou
empresa de atuaria regularmente inscritos no Instituto Brasileiro de Atuaria.
Art. 122. A aliquota de contribuiyao dogparticipantes em atividade para 0 custeio do Sistema
de Previdencia Municipal correspondera a 12,20% (doze virgula vinte par cento), incidentes
sabre a parcela ordinaria de contribuiyao de que trata 0 art. 6° desta Lei Complementar, a SeT
descontada e recolhida pelo orgao ou entidade a que se vincular 0 servidor, inclusive em caso
de cessao, hipotese em que 0 respectivo termo devera estabelecer0 regime de transferencia
dog val ores de responsabilidade do servidor e do orgao ou entidade cessionario.
§ 1°. A carla ana, atendendo ao disposto na legislayao federal, depois de aprovado pelo CMP
estudo atuarial que indique a necessidadede revisao da aliquota de que trata 0 caput, 0 Parler
Executivo encaminhara it Camara Municipal proposta para a sua revisao, com 0 objetivo de
adequa-la a percentual que assegure 0 equilibria atuarial e financeiro do Sist
Previdencia Municipal.
,
.
§ 2°. As contribui«5es dog participantes em atividade saDdevidas mes
sob 0 regime de disponibilidade ou gozo de beneficios, exce 0 de a
30
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§ 3°. A alfquota de contribui9ao do Municipio e de suas autarquias e funda90es, e demais
entidades sob seu controle direto ou indireto correspondera a 24,40% (vinte e quatro vfrgula
quarenta por cento) da totalidade das parcelas ordinarias de contribui9ao dos participantes.
§ 4°. Admitida constitucionalmente a contribui9ao de inativos para sistemas de previdencia,
fica 0 Poder Executivo obrigado a encaminhar, em 60 (sessenta dias), projeto de lei
complementar instituindo-a no ambito do Sistema de Previdencia Municipal de que trata esta
Lei Complementar, em razao do que dispuser a avalia9ao atuarial que sera realizada
anualmente.
Art. 123. Em caso de mora no recolhimento das contribui90es devidas pelos participantes ou
6rgaos e entidades do Municipio ao Sistema de Previdencia Municipal, incidirao juros, multas
e atualiza<;6essobre 0 valor originalmente devido, calculados sob 0 mesmo regime aplicavel
as hip6teses de nao pagamento de tributos municipais.
Paragrafo unico. Sem prejuizo da atribui9ao das responsabilidades e dos apenamentos
-administrativos, civeis e criminais incidentes em carla caso concreto, os agentespublicos que
concorrerem para a nao reten9ao ou recolhimento das contribui90es devidas ao Sistema de
Previdencia Municipal estarao sujeitos a imposi9ao de penalidade de multa correspondente a
.0,1 % (urn decimo por cento) dos valores envolvidos, que constituira credito extraordinario do
Sistema.
Art. 124. 0 regime financeiro de capitaliza9ao e obrigat6rio para a constitui9ao das reservas
garantidoras dos beneficios de aposentadoria e pensao previstos no Sistema de Previdencia
Municipal instituido por esta Lei Complementar, para os participantes admitidos ap6s sua
publica9ao.
Art. 125. Observados criterios que preservem 0 equilfbrio financeiro e atuarial, 0 caIculo das
reservas tecnicas atendera aspeculiaridades do pIano de beneficios e devera estar expresso em
nota tecnica atuarial, de apresenta9ao obrigat6ria, incluindo as hip6teses utilizadas, que
deverao guardar rela9ao com as caracterfsticas dos servidores participantes, ficando
estabe1ecidoque:
I -0 caIculo das reservas tecnicas sera expresso pela avalia9ao atuarial, sendo observado 0
disposto no § 10do art. 121; e
II -as hip6teses de que trata 0 caput deste artigo deverao ser estabelecidas por modelos
estatisticos que comprovem a similitude entre estas hip6teses com as caracterfsticas dos
servidores participantes.

,

§ 1°. As reservas tecnicas, provisoes e fundos do pIano de beneficios e os
gfveis a
qualquer titulo deverao atender permanentemente a cobertura integral dos ompromissos
assumidos.
r-
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§ 2°. As despesasadministrativas nao poderao exceder a 2% (dois por cento) do gasto com
servidores titulares de cargo efetivo, ativos e inativos, verificado no ano imediatamente
anterior a carla exercicio.
CAPiTULO II
DAS RECEIT AS DO SISTEMA
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Art.

126.

Sao receitas ordinarias do Sistema de Previdencia Municipal de Presidente

Prudente:
I -as contribuiyoes mensais dos participantes em atividade, estabelecidasno art. 122 desta
Lei Complementar;
II -as contribui<;Qesmensais do Municipio e de suas autarquias e funda<;Qes,e demais
entidades sob seu controle direto ou indireto, destinadasa custear e financiar os beneficios do
Sistema de Previdencia, de que trata 0 § 3° do art. 122 desta Lei Complementar, e
III -os rendimentos das aplicayoes financeiras resultantes dos investimentos realizados pelo
Sistema de Previdencia Municipal
Art. 127. Sao receitas extraordinarias do Sistema de Previdencia Municipal de Presidente
Prudente, sendoprovenientes:
I -de superavites obtidos pelo Sistema de Previdencia instituido por esta Lei Complementar,
obedecida it legislayao federal aplicavel;
II -de aportes necessarios it cobertura de eventual deficit que venha a SeTapurado para
cobertura dos beneficios do Sistema de Previdencia Municipal, de acordo com avaliayao
atuarial a ser realizada anualmente.
III -de creditos oriundos da compensayaoprevidenciaria, de que trata a Lei Federal n° 9796,
de 05 de maio de 1999;
IV -do produto da alienayao de bens e direitos do Sistema de Previdencia ou a este
transferido pelo Estado;
V -de doa<;Qes
e legados; e
VI -da
aplicayao da multa de que trata 0 paragrafo Unico do art. 123 desta Lei
Complementar.
CAPiTULO III
DO REPASSE DE RECURSOS PARA A
N
'
ASSUNC;AO DE COMPROMISSOS PREVIDENCIARIOS
Art. 128. As contribuiyoes dos participantes do Sistema de Previdencia Municipal, admitidos
ap6s a publicayao desta lei, nao poderao SeTutilizadas para pagamento de aposentadorias e
pensoesde participantes admitidos ate esta mesma data.

\

-Art. 129. Os recursos transferidos em carater ordinario ou extraordinario, a
Previdencia Municipal serao destinados a constituir duas contas especific
com
denomina<;Qese finalidades:

