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Art. 1e - O Conselho Deliberativo é órgão de
qlrê sê reÍere às questões definjdas em Lei e

REGIMENTO INTERNO

CON§ELHO DELIBERATIVO

normatização e dê decisão do IPPASSO no

suscitadas pelo Órgão 6estoí.

CAPÍTULO I

Da composição do conselho

Art,2e - o Conselho Deliberativo será composto de s(cinco) membros titulares e

respectivos suplentes, 2(dois) seÍão designados pelo Poder Executivo, sendo que um

dos membros dêvêrá ser obrigatoriamente servidor público municipal inativo, e 3{três)

seÍão escolhidos mediante pÍocesso eleitorâl pelos sêgu.ados do regime próprio de

previdência sociâ1.

Art,39 - Para compor o Conselho Deliberativo os membros deverão satisfaaeÍ as

seguintes êxigências:

l - ser segurado do RPPS;

ll . possulr, prefer€ncialmênte, formação em curso de ensino médio, §e eleitoi

lll - possuir, preferenciâlmênte, formação em cuÍso médio ou superior de ensino, se

designado pelo Senhor Prefêito Municipal;

lV - não ter incorrido em Íâlta apurâda em processo administrativo disciplinar ou

condenação criminal, trânsitadas em julgado;

v - apresentar certidão neBativa judicial de processo administrativo disciplinar e de

feitos criminais;

vl - ter estabilidade em se tratôndo de servidor ativo.

Art.49 - A dirêção do Conselho Deliberativo do IPPASSO terá â seguinte estrutura:
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l - Presidente;

ll - Vice-Presidente; e

lll - Sêcrêtário.

§1e - O píesidêntê e o vice-prêsidente serão eleitos por seus pares, em reunião que se

realizará em até 15 diãs após a posse, e o secretário será indicado pelo presidente.

§s 2e - O suplente do presidênte do Consêlho Deliberativo substituirá o titular na sua

âusênciâ ou impedimento temporário, devendo ser indicado novo titulaÍ para cumpÍir

o restante do mandato no caso de vacância por quêlquer motivo.

CAPÍTU[O N

Da perda do mandêto

Art,59 - Os membÍos do conselho Deliberativo perderão o mandato, nas seguintes

hipótesês:

l- que deixar de comparecer, sem justiÍicativas, em duas sessões consecutivas ou, no

ano, em três sessõês êltêrnadas;

ll . por renúncia expressê;

lll - ao perder a condição de sêguíado do regime próprio de previdência social;

lV - por decisão de 2/3 {dois terços} dos membros do Conselho Delibeíativo, nas

seguintes hipóteses:

a) prática de ato lesivo aos interesses do regime próprio de previdência social;

b) desídia no cumprimento do mandato;

c) infração âo disposto nêste regimento;

d) por motivos de impedimênto;
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V - em virtude de sentença criminal condenatóriâ, transitada em julgado.

§ 1s - A decisão de que trata o inciso lV do Artigo 5e será precedida de processo

administrativo de que conste denúncia escÍita e 5e assêgure ampla defesa ao

denunciado.

§ 2e - Em qualquer das hipóteses do parágrafo ArtiBo 5e, será dada posse ao suplente,

e, na falta deste, o presidente do Órgão Gestor procederá à nomeação de um servidor

segurado para recompo. o conselho.

§ 39 - Na falta de 3 (três) membros eleitos, titulares ou suplentes, será convocadâ nova

eleição, destinada a recompor o Conselho Deliberativo.

§ 4-'- Os membros do conselho Deliberativo, bem como os respectivos suplentes, não

receberão qualquer espécie de remunêração.

CAPÍÍULO III

oas competências

Art. 6e - Compete, privativamente, ao Conselho Dêliberativo:

l- instituir, aprovar e alterar o seu Regimento lnterno;

ll - definir e ãpÍovar a política e dirêtrizês de investimentos dos recursos do IPPASSO;

lll - acompanhar e avaliar sistematicamente a Eestão econômica e flnanceira dos

recursos;

lV - autoriza. o pagamento antecipâdo da gratificação natalina;

V - determinar a realização de inspeções ê auditoÍias, inclusive contratar, na forma da

lei, auditores independentes;

vl - api'eciar e aprovar a prestação de contas anual do IPPASSO a ser remetida ao

Íribunalde Contas do Estado;

Vll - autorizar a contratação, na forma da lei, de instituição financeira oficial para a

gestão dos recursos gaÍantidorês das reservas técnicas e demais serviços coÍrelatos à
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custódia de valores, bem como, à prestação de serviços de gestão e adminigtração do

cadastro sociale financêiro dos servidores e gerir folha de pãgâmento do Órgão Gestor

e de seus beneficiários.

Vlll - autorizar o Presidente do IPPASSO a adquirií, alienar, hipotecar ou gÍavar com

quaísquer ônus reais os bens imóveis do lnstituto;

lX - aprovar o orçamento do IPPASSO.

Art,7e - Ao presidente do Conselho Deliberativo, competê:

I . dirigir e coordenar as atividades do Conselho;

ll - convocar, instalaÍ e presidir as reuniões do Conselho;

lll - visar o balanço e as contas anuais do IPPASSO.

lV - designar relatoret membros do Consêlho, e incumbir-lhes da análise dos assuntos

quê requeiram posicionamento do Conselho; e

V - retirar do encargo do relator, assu.to com prazo de ânálise vencido e passá-lo ao

encargo dê outro relator,

Art.8s - Ao vice-presidentê compete:

I - substituir o presidente em seus impedimentos e evêntuais ausências;

ll - propor planos de tÍabalhos;

lll - participar de votaçõês; e

lv - assessorar a presidência.

Art.99 - Ao seffetário compete:

| - redigir as atas das reuniões e apresentá-las na reunião oÍdinária ou extraordinária

seguinte, para aprovação e assinaturas dos conselheiros;
u
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ll - Íedigir toda a correspondência, relatórios anuais, comunicados e demais assuntos

administrativos do Conselho; e

lll - participar das votações.

Art. 10 - Aos Conselheiros, competê:

| - participar das reuniões e das votações;

ll - propor planos de trabalho;

lll - participar das comissões ou grupos de trabalho para as quais

manifestando-se a respeito das matérias em discussão;

lV. requêíer votação de mâtéria em reBimê dê urgência;

v . desempenhar outras incumbências que lhes forem atribuídas

Conselho; e

Vl - propor a criação de comissôes ou grupos de trabalho.

forem designados,

pelo Presidente do

CAPíTULO IV

Das Sessôes

Art. 11 - O Coôselho Deliberátivo Íeuhir-se-á, em sessões públicas, inicialmente, em

sessôes ordináriâs mensais e, extaaoídinariamente, quando convocado pelo seu

Presidente ou a requerimento, de 3 {três) de seus membros; do Conselho Fiscalj do

Presidente do Órgão Gestor, sendo 3 {três) membros o número de quorum mÍnimo
para a instalação do Consêlho, ficando assegurada a participação dos membros do

conselho nas sessões sem preiuízo de suâs funções do cargo efetivo.

Art. 12 - As decisões do Conselho Deliberâtivo 
'erão 

tomadas por votos da maioria

simples-
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Art. 13 - As matérias sujeitas à análise do Conselho deverão ser encaminhadas,

preferenciâlmente, ao Presidente do mesmo, ou por intermédio de algum de seus

membros, e sêrão tratadas de acordo com a seguinte sistemátical

§ le - Encaminhamento, pelo Presidente do IPPASSO, das matérias sujeitas à análise

em reunião ordinária ou extraordinária

§ 29 - As matérias seÍão classificadas por ordem cÍonológica de entrada no protocolo e

distribuídas aos demais membros, pela Secretaria do conselho, para conhecimento.

§ 39. A Ordem do Dia, grganizada pelo Secretário, será comunicada a todos os

conselheircs com antecedência minima de sete dias, para as reuniões ordinárias, e de

trê5 dias, para as reuniões extraordinárias.

§ 4e - Em caso de urgência ou de relêvância, o Conselho, por voto da maioria, podeÍá

alterar a Ordem do Dia.

§ 59 - O Plenário será presidido pelo presidente do conselho, e na ausência deste, pelo

seu vice-presidente e, na ausência deste, pelo sêcretário.

§69 . A sequência dos trabalhos do Plenário seÍá a seguinte:

I - veÍificação de presença e de existência de quorum paÍa instalação do Conselho;

Il - leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;

lll - aprovação da Oídem do Dia;

lV - drscussâo e votação das matérias; e

v - comunicaçôes breves.

§ 7e - A cada Íeunião sêrá lavradã uma atâ com êxposição sucinta dos trabalhos.

conclusões e deliberações, a qual deverá ser assinada pelo Secretário e pelos membros

presentes.

§ 8! " As mâtérias serão analisadas em reunião ordináÍia ou extÍaordinária, ficando a

critério da maioria a análise, tendo parecer de um conselheiro-relator designado por
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seü prásidànte ou com parecer já constituído na própria reunião. caso seja dêsignâdo

relator, este terá o prazo máximo de até quinze dias para formalizar o parecer e

entregar ao presidente que convocará uma reunião extraoídinária para análise e

parecer Íinal, e entregando-o, mediante protocolo, à Diretoria do lpPAsSo.

§ 99. Caso o píazo concêdido ao relator seia insuficiente, este poderá solicitar à

Diretoria do IPPASSO, com apresentação de justificativa, prorrogação de prazo de, no

máximo, dez dias.

§ 10 - Quando designado o relator e este não concluir sêu estudo, por diversos fatores,

dentÍo do prazo que lhe foi concedido, o presidente transferirá o âssunto a outro

membro, para análise, caso não seja devidamente justiÍicado.

§ 11- Durante o estudo das matérias ou durante a apÍesentação dos resultados pelos

relatores, estes ou o Conselho, poderão solicitar quê sejam ouvidos, em reunião, os

membros da Diretoria do IPPASSO ou assessoria técnica, se necessário.

§ 12 - caso o tempo de duração dâ reunião seja insuficiente paÍã apresentação dê

todas as matérias, com prazos de análises esgotados, estes serão discutidos nas

próximas reuniôes, nâ ordêm dêterminada, em acordo com o conselho e ô Dirêtoria

do IPPA55O.

§ 13 " O Conselho Deliberativo do IPPASSO terá reuniões ordinárias mensais nas quais

as pautas dgs trabalhos, previamente elâborados, serão analisados nas próprias

reuniôes ou distribuídos ã conselheiros-relâtores.

§ 14 - As proposiçôes dos membros serão sempre submetidas à votação, a qual será

nominal, registrada em ata e decidida pela maioria simples dos votos. No caso de

empate, o presidente decidirá a votação.

§ 15 - Nas reuniões ordinárias e extraordinárias sêrá seguida â seguinte ordem de

desenvolvimento dos trat alhos:
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l- apÍesentação pelos relatores dos resultados dos estudos efêtuados sobre assuntos

quê aguardam parecer do Conselho;

ll - decisões sobre assuntos que aguardam parecer do Conselho e que tenham

esgotado seu prazo dê análise por parte dos íelatores;

lll - distribuição, pelo presidentê, dos assuntos a serem estudados, aos relatores por

ele designados e aos demâi5 mêmbros do conselho interessados; e

lV - havendo sobrecarga de trabalhos relativos aos itens acima, caberá ao Presidente a

distribuiçãô dos assuntos e o tempo destinado a cada conselheiro-relator, coÍrforme a

necessidâde do IPPASSO.

de seteínbro de 2019.

João Octávio Fe'rron

Jaqueline Corazza

.\ui- fult ,v,, i,.,, a- ltu--
" Marli Salete Nadal da Silva

Men)bro
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