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Art. 19. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão financeira e

administratlva do IPPASSO.

CAPíÍUIO I

Da composigão do conselho

Art.29 - O Conselho Fiscal será composto dê 5(cinco) membros titulares ê respectivos

suplentes,2(dois) serão designados pelo Poder Executivo, sendo que um dos membros

deverá ser obrigatoriamente servidor público municipal inativo, e 3(três) serão

escolhidos mediante processo eleitoral pelos segurado do regime próprio de

previdência social.

Art,39 - Para compor o Conselho Fiscal os membros deverão satisfazer a! seguintes

exigências:

l- ser segurado do RPPS;

ll - possuir, preÍerencialmente, formação em curso médio de ensino, se eleito;

Itl - possuir preferencialmente, formação em cuíso médio ou superior de ensino, se

designado pelo Senhoí Píefeito Municipal;

lv - não ter incorrido em falta apurada em procêsso administrãtivo ou condenação

criminal, transitadâs êm julgado;

V - apresentar certidão negativa judicial de processo administrativo disciplinar e de

feitos criminais; I
Vl - ter êstabilidade em se tÍatando de servidor ativo. 

,iJ"

Art. 4e - A direção do Conselho Fiscal do |PPASSO terá a seguinte estrutura: t.H,

I Rua Paissandu, 141 | centro I Passo Fundo I ns 
^ 
!/

o s4331s14oo I /" D\I ippasso@ippasso.com.br //
@ www.ippâsso.com.Ar c{,,t

REGIMENTO INTERNO

CONSELI{O FISCAL



lPPRsso)
rô<rúÕ dE Frryidênctã soclar
dos srê.vidô.Ês MuniEipêis

| - Prêsidente;

!l - Vice-Presidentej e

lll- Secretário.

§1s - O presidente e o vi€e-presidênte serão eleitos por seus pares, em reunião que sê

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

§2s - O suplente do Presidênte do Conselho Fiscal substitLlirá o titular na sua aLrsénciê
ou impedrmento temporário, devendo ser indicado novo titular para cumprrr o
restante do mandato no caso de vacância por qualquer motivo.

CAPíTULO N

Da perda do mandato

Art. 6e - Os mêmbros do Conselho Fiscal perderão o mandato, nas seguintes hipóteses:

| - que deixar de comparecer, sem justificativas, em duas sessões consecutivas ou, no

ano, em três sessões ãtternadas;

ll - por renúncia expressa;

lll- âo perder â condição de segurado do regime próprio de previdênciê social;

lV - por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Fiscal, nas seguintes

hipóteses:

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

b) dp.rdra no currptimêrto do mdnddlo,

c) infrêção ao disposto neste regimento interno;

d) por motivos de impedimento;
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v - em virtude de sentença criminal condenatória, trênsitada em julgado.

§ le ' A decisão de que trata o inciso IV do Artigo 6e será precedida de processo

administrativo de que conste denúncja escrita e se assegure ampla defesa ao

denunciado.

§ 2q - Em qualquer das hipóteses do parágrafo Artigo 6a, será dada posse ao Suplente,

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

segurado pâra recompor o conselho.

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

eleição, destinada a recompor o Conselho Fiscal.

§ 49 - Os membros do Conselho fiscal, bem como os respectivos sLlplentes, não

receberao qrdlquFí e\p.cie dc rpnunpraçáo.

CAPíTUtO III

Das competências

Art, 7e - Compete ao Conselho Fiscal:

| - eiaborar, aprovar e alterar o seu Regimento lnterno;

ll - examinar os balancetes e balanços do IPPASSO, bem como as contas e os demais

aspectos econômico-f inAnceirosj

lll- examinar livros e documentos;

lV - examinar quaisqúer operâções ou atos do Órgão GestoÍ e de seus membros;

V - emitir parecer sobre os negócios ou atividades do IPPASSO;

Vl- [.tcaliràr o cumprirrento da legislação c normas em vi8or:

Vll - solicitar, caso necessário, a contratação de assessoria técnica;

Vlll - lavrar atas de suês reuniôes, dos pareceres e das inspeções e vistoriãs

procedidas;

lX - remeter ao Conselho Deliberativo, ãnualmente, ou quando entender necessáno,

parecer sobre as contas e balãncetes do IPPASSO;
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X - sugerir medidas pera sanar irregularidades encontradas;

xl - convocãr os membros do Orgão de Gestão para reuniões de esclarecimentos de
âssuntos do IPPASSO.

Xll - dar publicidade aos segurados, bimestralmente, das atividades dê fiscalização do
Consêlho Fiscã1.

Art. 89 - Ao presidente do Conselho Fiscal, compete:

| - dirigir e coordenaÍ as atividades do Conselhol

ll - convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselhoj

lll - visar o balanço e as contas a.uais do lPPASSO;

lV - designar relatores, membros do Conselho, e incumbir-lhês da análise dos assuntos
que requeiram posicionamento do Conselhoj e

V - retirar do encaÍgo do relator, assunto com prãzo de análise vencido e passá-lo ao

encargo de outro relãtor-

Art. 9e - Ao vice-Presidente compete:

| - substituir o presidênte em seus impedimentos e eventuais ausênciasj

ll - propor planos de trabâlhos;

lll - participar de votaçôes; e

lV - âssessorar a presidência.

Art. 10 - Ao secrêtáÍio compete:

l - redigir as atas das reuniões e apresentá-las na rêunião ordinária ou extraordinária
seguinte, para aprovação e assinaturas dos conselhêiros;

ll - redi8ir toda a correspondência, relatórios anuais, comunicados e demais assuntos

administrativos do Conselho; e
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Art. 11- Aos Conselheiros, compete:

| - participar das reuniôes e dâs votações;

ll - pÍopor planos de trabalho;

lll - participar das comissôes ou grupos de trabalho para as quais foíem designados,

manifestando-se a respeito das matérias em discussão;

lV . rêquerer votação de matéria êm regime de urgência;

V - desempenhar outras incumbências que lhes forem atribuídas pelo Presidente do
Conselho; e

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

CAPíTULO IV

Das sessões

Art. 12 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, em sessões públicas, ordinariamente mediante

convocaÇão de seu Presidente, uma vez a cada bimestre civil e extraordinariamente,
quando convocado por seu Presidente, ou por 2 (dois) ou mais membÍos, sendo o
quorum mínimo para a instalação de rêunião o de 3 (três) membros, ficando

âssêgLrrada a participação dos membros do conselho nas sessões sêm prejuizo de suas

funçôes do cargo efetivo.

Art. 13 - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por, no mínimo,3 (três) votos

favoráveis.

Art. 14 - Os pareceres sobre as atividades do lnstituto, de responsabilidade do

Conselho Fiscal, sêrão publicados até quarenta e cinco dias após o encerramento de

cada bimestre.
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Art. 15 - As mãtérias administrâtivas e orçamentárias sujeitas à análise do Conselho
dêvêrão ser apresentadas pelo Presidentê do IPPASSO na forma e modelo solicitada
pelo Conselho Fiscal e serão encaminhadas prêferêncialmente ao Presidente do
mesmo, ou por intermédio de algum de seus membros, e serão tratadas de acordo

com a seguinte sistemática:

§ 19 - Encaminhamênto, pelo Presidente do IPPASSO, das matérias sujeitas à análise

em reunião ordinária ou extraordinária.

§ 2e . As matérias serão classificadas por ordem cronológica de entrada no protocolo e

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

§ 3e - A Ordem do Dia, organizada pela SecretaÍia, será comunicada a todos os

conselheiros com antecedência mínima de sete dias, para as reuniões ordinárias, e de

três dias, pãra as reuniõês extraordinárias.

§ 4e . O Plenário será presidido pelo Presidente do Conselho, e na ausência destê, pelo

mêmbro do Conselho ocupante do mais alto cargo da sua hierarquia.

§ 5q - A seqüência dos Írabalhos do Plenário será a seguinte:

| - verificação de presença e de existência de quorum para instalação do Conselhoj

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

lll - aprovaÇão da Ordem do Dia;

lV - discussão e votação das matérias; e

V - comunicações breves e franqueãmento da palâvra.

§6e - A cada reunião será lavrada uma ata com êxposicão sucinta dos trãbalhos,
conclusões e deliberações, a qual dêverá ser assinada pelo Secretário ê pelos membro. l)
presentes. Jf
§ 7e - A5 matérias serão analisadas em reunião ordinária ou extraordinária, ficando a \
critério da maioria a análise, têndo parecer de um conselheiro-relator designado por \-/,
seu prêsidentê ou com parecer já constituído na própria reunião. Caso seja designâdo
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relator, este terá o prazo máximo de até sete dias para foímalizar o parecer e entregar
ao PÍesidente que convqcará uma reunião extraordinária para análise e parecer Íinal,
entregando-o, mediante protoco,o, à Diretoria do tppASSO.

§ 8e . Caso o prazo concedido ao relator seja insuficiente, este poderá solicitar à

DiÍêtoriâ do IPPASSO, com apresentação d e .iustificativa, uma prorrogação de prazo de

no máximo sete dias.

§ I - Quando designado o relator e este não concluir seu estudo, por diversos fatores,
dentro do prazo que lhe foi concedido, o Presidente transferirá o assunto a outro
membro, parê análise, caso não seja devidamente justiÍicado.

§ 10. Durante o estudo das matérias ou durante a apresentação dos resultados pelos

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

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

§ 11 . Caso o tempo de duração da reunião seja insuficiente para análise de todas as

matérias, com prazos de análises esgotados, estes serão discutidos nas próximas

reuniões, na ordem detêrminadê, em acordo com o Conselho e a Diretoria do IPPASSO,

obedecendo ao prazo limite para publicação do parecer bimestral.

§ 12 - O Conselho Fiscal do IPPASSO terá reuniões ordinárias bimestrais nas quais as

pautas dos trabalhos, previamente elaborados, serão analisados nas próprias reuniões

ou distrlbuÍdos à conselheiros-relatorês.

§ 13 - As análises e pareceres sêrão sempre submetidas à votação, a qual será nominal,
registrada em ata e decidlda com no mínimo três votos favoráveis.

§ 14 - Nas reuniôes ordinárias e extraordinárias será seguida a seguinte ordem de

desenvolvimento dos trabalhos:

| - apresêntêção, pelos relatores, dos resultados dos estudos efetuados sobre assuntos
que aguaÍdam parecer do Conselho;

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

esgotado seu prazo de análise por parte dos Íelatores;

lll - distribuição, pelo Presidente, de assuntos a serem estudados aos relatores por ele

escolhidos e aos demais membros do Conselho interessados; e
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lv - havendo sobrecarga de trabalhos relativos aos itens acima, caberá ao Presidente a

distribuição dos assuntos e o tempo destinâdo a cada conselheiro-rêlator, confoÍme a

necessidade do IPPASSO.

Passo fundo, 23 de setembÍo de 2019.

Secretário

PÍesidente

Luciara Ines de

Vice-Presidente

Joâo Alberto Feneira Freitas

.Érd"
Caren Lucia Fagundes Falk

Membro

tl/ct-t ç" u-41uo-L<'L

Márcia Regina Mamschin

Membro
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