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DECRETO N° 15.34112002

Aprova Regimento Inferno do
Conselho Municipal de
Previdencia.

AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, PREFEITO DO
MUNICiPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, no usa das atribuic;6es que Ihe SaD
conferidas par lei, e

8 DECRETA:

Art. 10 Fica aprovado 0 Regimento Interno do Conselho Municipal de
Previdencia, criado pelo art. 114, inciso III da lei Complementar no 106 de
novembro de 2001, constante do anexo unico deste Decreto.

Art. 20 Este decreta entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas
as disposic;6es em contrario.

t

Presidente Prudente, Pac;o Municip e maio
de 2002. '".

PIERI BERT ACCO
.de Administra~ao

m
~rMA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PROOEIII

PUblicado em ~-~_/ ._'!!..~ ~
Jornal: -~~-:::'"'~~~==~~~~~
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ANEXO UNICO DO 1 6 7

DECRETO N° 15.341/2002

REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.

Capitulo I
Das Atribui~oes

Art. 1°. Ao Conselho Municipal de Previdencia -CMP, 6rgao superior de
delibera9ao colegiada do Sistema de Previdencia Municipal instituldo pela lei
Complementar n° 100, de 06 de novembro de 2001, compete:
1- estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisoes de pollticas
aplicaveis ao Sistema de Previdencia Municipal;
11- definir, observando a legislac;;ao de regencia, as diretrizes e regras
relativas a aplicac;;ao dog recursos economico-financeiros do Sistema de

.Previdencia Municipal, a polltica de beneficios e a adequa9ao entre os pianos
de custeio e de beneficios;
111- deliberar sabre a alienac;;ao ou gravame de bens integrantes do
patrimonio imobiliario da entidade do Sistema de Previdencia Municipal;
IV- decidir sabre a aceitac;;ao de doa96es e legados com encargos de que
resultem compromisso economico-financeiro para a entidade do Sistema de
Previdencia Municipal;
V- participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestao
previdenciaria;
VI- apreciar e aprovar, anualmente, os pianos e programas de beneficios e
custeio do Sistema de Previdencia Municipal;
VII- apreciar e aprovar as propostas orc;amentarias do Sistema de
Previdencia Municipal;
VIII- acompanhar e apreciar, mediante relat6rios gerenciais par ele definidos,
a execuc;;ao dog pianos, programas e orc;amentos do Sistema de Previdencia

Municipal;
.IX- acompanhar e fiscalizar a aplicac;;ao da legislac;;ao pertinente ao Sistema

de Previdencia Municipal;
X- apreciar a prestac;;ao de contas anual a ser remetida ao Tribunal de
Contas do Municipio devendo, para tanto, contratar auditoria extern custo da
entidade do Sistema de Previdencia Municipal;
XI- aprovar as altera90es deste regimento;
XII- deliberar sabre os casas omissos no am~o da ao
Sistema de Previdencia Municipal;
XIII- aprovar 0 regimento interno do Oomite de nvestimentos, que sera
instalado ate 30 (trinta) dias do inicio das ativid es

Paragrafo unico. Os 6rgaos governamentai lei,
toda e qualquer informac;;ao nece .0 das
competencias do CMP, fornece ,sempr dog
tecnicos correspondente .

Capitulo II ---V
Da Constitui~ao V
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Art. 2°. 0 CMP tem como membros pessoas com formaC;ao em nivel
superior, sendo:
1- dais representantes do governo municipal;
11- dais representantes dog servidores e beneficiarios do Sistema de
Previdencia Municipal, sendo um representante dog servidores em atividade e
0 Dutro representante dog aposentados e pensionistas; e
111- dais representantes da sociedade civil, escolhidos a partir de lista
sextupla elaborada pela Camara Municipal.

Art. 3°. Os membros do CMP, e seus respectivos suplentes, SaD
nomeados pelo Prefeito do Municipio, com mandata de dais anos, admitida a
reconduC;ao uma vez.

Paragrafo unico. Os membros do CMP nao SaD destituiveis ad nutum,
somente, podendo ser afastados de seus cargos depois de condenados em
processo administrativo de responsabilidade instaurado pelo Prefeito do
Municipio; ou em caso de vacancia, assim entendida a decorrente da ausencia

8 nao justificada em tr~s reunioes consecutivas ou ern quatro intercaladas
nurn rnesrno ana.

Art. 4°. Os representantes dog servidores em atividade e dog
aposentados e pensionistas serao indicados em processo eleitoral convocado
pela entidade do Sistema de Previdencia Municipal, a Gada dais anos, contados
da data de instalac;ao do CMP, au, antecipadamente, em caso de vacancia.

Paragrafo unico. 0 procedimento eleitoral especificara as vagas de
representante dog servidores em atividade e dog aposentados e pensionistas,
elegendo-se em Gada caso a pessoa que, comprovando a qualidade de
integrante do grupo a ser representado e a satisfaC;ao dog requisitos exigidos
em lei, obtiver 0 major numero de votos validos.

Capitulo III
Do Funcionarnento

8

Art. 5°. 0 CMP e presidido par membra eleito em votac;ao realizada entre
seus integrantes.

§ 1°. 0 mandata de presidente sera par um ana, permitida a c;ao.

§ 2°. Em suas ausencias e impedimentos, 0 Presi nte e substituido par
membra para tanto designado, par periodo nao perior a 30 (trinta) dias
consecutivos. ~

('

Art. 6°. 0 CMP reune-se, ordinari mes, par
convocac;ao de seu Presidente, nao po par mais de
quinze dias, se houver requer" aioria dog
conselheiros. {;)6
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§ 1°. Podem ser convocadas reunioes extraordinarias par seu Presidente, ou i
a requerimento de dais de seus membros formalizado com antecedencia de ate
5 (cinco) dias uteis.

§ 2°. Das reunioes ordinarias e extraordinarias do CMP, que serao publicas,
participara gem direito a vola 0 Presidente da Entidade do Sistema de
Previdencia Municipal.

Art. 7°. Constituira quorum minima para as reunioes do CMP a presenga
de quatro conselheiros, sendo exigivel, para aprovagao das materias
ordinarias, a maioria absoluta do Conselho, e de pelo menDs cinco de seus
membros para deliberagoes a respeito dog incisos I, VI, VII, X e XII do art. 1°,
ficando a implantagao dessas ultimas condicionada a previa aprovagao do
Prefeito do Municipio.

§ 1°. Para a verificagao do quorum minima, havera uma tolerancia de 30
(trinta) minutos.

8 § 2°. 0 Presidente do CMP tera, em caso de empate nag deliberagoes do
6rgao, vola de qualidade; persistindo 0 empate, deverao ser marcadas tantas
reunioes extraordinarias quantas forem necessarias, com a convocagao dog

suplentes.

Art. 8°. 0 CMP nao tern estrutura administrativa e de pessoal pr6pria,
contando, para essa finalidade, com os recursos colocados a sua disposigao
pela Entidade do Sistema de Previdencia Municipal.

Art. go. Para realizar satisfatoriamente suas atividades, 0 CMP pode
requisitar, a Gusto da entidade do Sistema de Previdencia Municipal, a
elaboragao de estudos e diagn6sticos tecnicos relativos a aspectos atuariais,
juridicos, financeiros e organizacionais, sempre que relativos a assuntos de sua

competencia.

Paragrafo unico. Pode, de igual forma, sempre que necessaria, contratar
8 servigos de auditoria contabil e atuarial, com 0 objetivo de examinar os alas

dog administradores da entidade do Sistema de Previdencia Municipal e 0
cumprimento dog seus deveres legais e estatutarios.

Capitulo IV
Das Atribui~oes dos Membros

Art. 10. Compete ao Presidente do CMP:
1- supervisionar e coordenar as fungoes cometidas a s membros do CMP;
11- cumprir e fazer cumprir este regimento' e ou os alas normativos e
regulamentares do CMP;
111- representar 0 CMP ativa, passiva, judicial eel ente, podendo
nomear procuradores e prepostos, mediante pr' vagao dog alas e as

operagoes que poderao praticar;IV- representar 0 CMP em A i $, acordos e demais

documentos, firmando, em nome ela, os espectivos ato~
V- convocar e presidir as I: unioes d CMP; ,c:7 ...
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VI- praticar todos os atos inerentes ao exercicio de SUBS fun90es;
VII- fazer divulgar, par meio de publicac;;ao no Diario Oficial do Municipio, os
atos e fatos de competencia do CMP; e
VIII- solicitar a Entidade do Sistema de Previdencia Municipal os meios e
recursos, de qualquer natureza, necessarios a instala9aO e plena
funcionamento do CMP.

Art. 11. Compete ao membra do CMP:
1- exercer as fun90es e praticar todos os atos inerentes ao exercicio das
atribui90es de membra do CMP;
11- substituir 0 Presidente, quando designado para tanto nos termos do
paragrafo unico do art. 5°, e
111- solicitar a convocac;;ao de reunioes extraordinarias sempre que entender
necessarias.

Capitulo V
8 Cas Disposi~oes Gerais

Art. 12. No caso de ausencia naG justificada em tres reunioes
consecutivas ou em quatro intercaladas num mesmo ana, sera declarada a
vacancia do cargo de membra, que sera substituido na forma deste regimento.

Art. 13. Incumbira a Administrac;;ao Municipal proporcionar ao CMP os
meios necessarios ao exercicio de suas competencias.

Art. 14. Este regimento entra em vigor na d a aprOVa9aO pelo
Chefe do Executivo e respectiva publicac;;ao.

Presidente Prudente, em 21 de maio de

"

MEMBROS DO CONSELHO MU8 ,


