
REGIMENTO iNTERNO DO CONSEしHO FISCAしE DE ADMINISTRACÅo DO REGIME

PR6pRIO DE PREV-DENC-A SOC-AしDO MUNIC了p-O DE CARiRIACU/CE - PREVCAR

O Conseiho Fiscai e de Administra辞o do Regime P「6prio de

Previdさncia Social’do Municfpio de Ca「iriacu - CE - PREVCAR votou

o seu REGIMENTO INTERNO o quai faz pubIicar a seguir:

CAP叶∪しo l

DO CONSEしHO E SEUS PRINCfpIOS G駅AIS

●

Art. 1〇・ O CONSELHO FiSCAL E DE ADMIN-STRACÅo - CFA do Regime Pr6prio de Previdencia Sociai do

Munic(pio de Caririacu - CE - PREVCAR 6 um 6rgao de de-iberacao colegiada, em Car5ter permanente,

que tem por finaiidade aux掴ar a Administracao Municipa- na apreciacao′ SugeStaO, aCOmPanhamento,

Orienta弟o′ Planejamento, interpretacao, fiscaiizacao e juigamento de mat6ria de sua compet合ncia.

A巾2〇・ O Conselho Fiscal e de Administracao - CFA do Regime Pr6prio de Previd台ncia Sociai do

Munic了pio de Caririacu - CE - PREVCAR funcionaratom poderes consu-tivo e deIiberativo, nO inbito do

Munic(pio de Caririacu, do Estado do Cearき.

ArlL 3O. o conseIhO FiscaI e de Administrac5o do PREVCAR′ instituido peia Lei MunicipaI n9 561. de 12 de

junho de 2013, reger-Se-a Pela referida Lei, POr eSte Regimento interno, em COnSOnanCia com as demais

Iegisiac6es pe巾nentes.

CAP什UしOI〃

DA COMPOSICÅo DO CFA

Art. 49・ O ConseIho Fiscai e de Administ「acao - CFA do PREVCAR ter5 como seus memb「os,

Preferenciaimente′ PeSSOaS COm formacfo em nivel supe「ior, Sendo:

○ ○ 03 (tr台s) representantes′ COm SeuS reSPeCtivos suplentes, do Poder Executivo designado peIo P「efeito

Municipai;

Il - 02 (dois) representantes′ COm Seu reSPeCtivo supIente, do Poder LegisIativo designado peio

Presidente da Camara Municipai;

lII - 04 (quatro) representantes dos segurados e beneficidrios ativos do Regime P「6prio de Previd全ncia

SociaI′ eIeitos em Assembieia Gerai da ciasse, COm
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IV - 01 (um〉 representante dos inativos e pensionistas, eleitos em assembIeia geraI da ciasse, COm OS

respectivos supIentes, entre SeuS PareS;

Paragrafo Onico. Enquanto nao houver servidor inativo ou pensionista no munic佃io de CARIRIAqu, Sua

Vaga Sera OCuPada po「 um representante do servidor ativo.

Art. 59. Os representantes do Poder Executivo′ dos segurados ativos e dos segurados inativos e

PenSionistas, Serfo necessariamente segurados do Regime Pr6prio de Previdencia Sociai dos Servidores

Efetivos do Munic佃io de CARIRIACU e que nao exer9a, nO Municipio, O mandato de vereador, tera um

SuPlente′ tambem segurado e ap6s indicados serfo nomeados peio Prefeito atraves de Portaria, Para um

mandato de O3 (tres〉 anos, admitida uma面nica recondu弟o.

Paragrafo Unico. Os representantes do Poder Legislativo nわprecisam ser segurados do Regime Pr6prio

de Previdencia Social dos Servidores Efetivos do Municipio de Caririacu, POrem teraO que Serem

Vereadores com mandato na respectiva casa.

Art. 6. Sao requisitos para o exercieio de mandato de membro do 6rgfo de fiscaIizacao do PREVCAR:

I - Nfo ter sofrido condenacfo criminaI transitada emjuIgado;

Il - Nfo ter sofrido penalidade administrativa de suspensao e/ou demissfo como servidor p的iico;

Art. 79. Os representantes′ inciusive os supIentes′ do Executivo e do LegisIativo, SeraO indicado peIo

Chefe do pr6prio Poder′ e OS rePreSe=tanteS dos servidores ativos′ dos inativos e pensionistas, POr

assembIeia geral da categoria especiaimente convocada 3O dias antes do encerramento do mandato.

Paragrafo Primeiro. A reconduc5o somente podera ocorrer mediante nova indicacao nos moldes do

。Oput deste artigo.

Paragrafo Segundo. A formacao do primeiro Conseiho FiscaI e de Administra9aO do PRREVCAR, Chamado

de ConseIho Fiscai e de Administracao Provis6rio, Sera nOmeado peio Prefeito MunicipaI de CARIRIACU,

ap6s publica9fo do referido Decreto, COm mandato ate 30 dejunho de 2016.

Art・ 8g. Os Membros do CFA nfo serfo destituiveis ad nutum, SOmente POdendo ser afastados de suas

fun96es depois de julgados em processo administrativo, Culpados por fa-ta grave ou infracao puniveI

COm demissfo, Ou em CaSO de vacancia, aSSim entendida a ausencia nao justificada em O3 (tres) reuni6es

COnSeCutivas ou em O4 (quatro) intercaiadas no mesmo ano.

Art. 99. O membro do Conselho que vier a candidatar-Se a CargO eIetivo devera so=citar por escrito o seu

afastamento no prazo de 90 (noventa〉 dias anteriores a data da eleicao, devendo seu supiente assumir o

CargO durante o perfodo de afastamento.

Art. 10・ A instauracao de processo administ「ativo discipiinar para apuracao de irregu-aridades impIicara

O afastamento do conselheiro ate a concIus5o dos trabalhos′ que deverao se「 encerrados no prazo

maximo de trinta dias′ admitida uma prorrogacfo por igual periodo, Sem que decorra desta circunstancia

PrOrrOgaCfo ou permanencia no cargo alem da data iniciaImente prevista para termino do mandato.
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Art・ 11. Ocorrendo vaga no Conselho por rendncia′ mOrte Ou incompatib出dade de fun95o de aIgum de

SeuS membros tituIares′ aSSumira o supiente e, nO CaSO de vaga deste, Sera indicado e nomeado na

forma da Lei′ um nOVO rePreSentante, Para COmPIetar o mandato do seu antecessor.

Par5grafo l]nico. No caso do suplente assumir o mandato de membro tituiar deve「a ser indicado na

forma da lei um novo representante que sera nomeado por ato do Poder Executivo MunicipaI para a

Vaga do supIente.

Art・ 12. Necessitando um Conselheiro afastar-Se PeIo prazo de ate O6 (seis) meses, Sera ele substituido

PeIo respectivo supiente peIo periodo de dura弟o do afastamento.

Paragrafo Unico. O afastamento devera ser comunicado previamente e por escrito ao Presidente do

Conseiho.

Art. 13. Peia atividade exercida no CFA seus membros nao serao remunerados.

Art. 14. Os membros do Co=SeIho′ quando em representacao do mesmo, autOrizada peIo seu

Presidente′ terfo di「eito ao ressarcimento dos vaiores que′ COmPrOVadamente foram utiIizados para

SeuS desiocamentos, aIimentacfo e hospedagem.

CAp叶∪○○川

DA COMPET主NCIA DO

CONSEしHO FISCAしE DE ADMINISTRACÅo

Art. 15. Compete ao ConseIho FiscaI e de Administra事fo -CFA do PREVCAR:

l - Estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do RPPS;

= - Apreciar e suge「ir em rela時o a proposta orcamentdria do RPPS;

川- Sugerir em reIac5o a estrutura administrativa, financeira e tecnica do PREVCAR;

iV-Acompanhar′ aValiar e suge「ir em reIa亭aO a geStaO OPeraCionaI, eCOn6mica e financeira dos recursos

doRPPS;

V- Examinar e emitir parecer sobre propostas de aIteracao da po胸ca previdencidria do Munic申O;

VI - Opinar sobre a contrata亨fo de empresas especi訓zadas para a realiza9aO de auditorias contabeis e

estudos atuariais ou financeiros;

V= - Opinar sobre a aIienacao de bens im6veis e o gravame daqueIes ja integrantes do patrim6nio do

PREVCAR;

V川- Opinar sobre a contrata亨fo de agentes financeiros′ bem como a ce-ebrac50 de contratos,

COnVenios e ajustes;

1X - Opinar sobre a aceitac5o de doac6es′ CeSS6es de direitos e legados′ quando onerados por encargos;

X - Sugerir e adotar′ quando de sua competencia′ aS PrOVidencias cabiveis para a correcao de atos e

fatos, decorrentes de gestfo, que Prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finaIidades do

PREVCAR;

XI葛Acompanhar e fisca=zar a apiica弟o da IegisIa9aO Pertinente ao RPPS;

PreStaCaO de contas anual;
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X=I - So=citar a eIabora95o de estudos e pareceres tecnicos reIativos a aspectos atuariais, juridicos,

financeiros e organizacionais reIativos a assuntos de sua competencia;

XIV - Dirimir ddvidas quanto a apiicacao das normas reguiamentares, reIativas ao RPPS, naS mat6rias de

Sua COmPetenCia;

XV- De=berar sobre os casos omissos no ambito das reg「as aplicaveis ao RPPS;

XVI - Manifestar-Se em PrOjetos de lei de acordos de composicao de debitos previdenci鉦os do

Munic(pio para com o RPPS;

XV= - EIaborar, aPrOVare alterar o seu Regimento lntemo;

XV=I - Outras atribuic6es que por forca de Lei ou reguIamenta9aO a nivel estadual, federaI ou municipal

fo「em definidas para o Conse冊o FiscaI e de Administracfo, que Ser5o incorporadas a este Regimento

Interno, mediante ato do presidente;

XiX-Aprovar Po凪ca de lnvestimento.

Art. 16. As decis6es proferidas peIo CFA deverao ser referendadas peIo Prefeito MunicipaI e publicadas.

Paragrafo Onico. Os 6rgfos govemamentais deverわprestar toda e qualquer informa誇o necess鉦a ao

adequado cumprimento das competencias do CFA, fomecendo, SemPre que neCeSSdrio, OS eStudos

t6cnicos correspondentes.

Art. 17. Para realizar satisfatoriamente suas atividades′ O CFA pode soiicitar, a quaIquer tempo, a CuStO

do PREVCAR, a eIaboracfo de estudos e diagn6sticos t6cnicos reIativos a aspectos atuariais, juridicos,

financeiros e organizacionais, SemPre que inerentes a assuntos de sua competencia.

CAP什∪しOiV

DA ESTRUTURA E FUNCiONAMENTO

●Art・ 18. A estrutura funcional do Conselho FiscaI e de Administra9aO do PREVCAR contempiar台

上PIen計io;

ll - Diretoria.

Art. 19. Serao servicos aux帖ares:

l - Administrativo;

I十De Assessoramento.

S各SSÅ〇一I

DOPしENÅRiO

Art∴ 20・ O PIen訪o e o 6rgfo deIiberativo do ConseIho FiscaI e de Administracao e reunir-Se-a em SeSSfo

Ordinaria mensaImente′ Se houver pauta para a mesma′ e eXtraOrdinaria quando convocada pe-o

諸種OS O3 ‘tr帥res



§ 19. O Plenario somente pode「5 deiiberar com a presenca de 50% (cinquenta por cento〉 mais um dos

SeuS membros tituIares e as decis6es serao tomadas peia maioria dos membros presentes, Cabendo ao

Presidente o voto de quaIidade nos casos em que ojuIgamento depender de desempate.

§ 29. A convocacao para as reuni6es do Conselho sera feita por escrito, COm anteCed全ncia minima O与

〈cinco〉 dias, devendo constar no ato convocat6rio, data, iocaしhora e ordem do dia.

§ 39・ Se na hora do inieio da reuni5o nao houverquorum suficiente′ Sera aguardado durante 15 (quinze)

minutos para a composicfo do n心mero legaI.

§ 49. Esgotado o prazo referido no paragrafo anterior, Sem que haja quorum suficiente, O Presidente do

ConseIho convocara nova reunifo que se reaIizara no prazo minimo de 48 (quarenta e oito) horas e

maximo de 72 (setenta e duas) horas ap6s.

●　嵩請書霊蒜詰豊島霊霊誓書詩篇書誌書。
Art」 21. Cada membro tituIar do ConseIho FiscaI e de Administracfo tera direito a um 11nico voto abe「to

na sessfo plen計ia.

§ 19. As decIarac6es de voto nfro comportarao apartes, que SOmente POderfo ser encaminhados ao

Presidente′ ate O termino da sessfo, a fim de constar na ata.

§ 29・ QuaIquer ConseIheiro presente a vota誇o podera deia abster-Se, Sendo que o suplente nao tera

direito a voto, a menOS que eSteja substituindo o tituIar.

§ 39. Ao anunciar o resuItado das votac6es′ O Presidente do ConseIho dec'arara quantos votaram

favoraveImente ou em contrdrio.

§ 49. Havendo d面da sobre o resuItado′ O Presidente do Conse-ho podera pedir aos membros que se

manifestem novamente.

Art. 22. As sess5es pIenchas constarao de expediente e ordem do dia que incIuem:

I - Leitura′ VOtag5o e assinatura da ata da sessfo anterio「;

ii - Avisos′ COmunicac6es′ aPreSentaC6es de proposic6es′ COrreSPOnd合ncia e documentos de interesse do

Plendrio;

=I - Discussaoda materia inc帖da na pauta;

IV一Vota弟o da mat6ria inclufda =a Pauta;

Paragrafo l)nico. Por deliberagiv do p-en5rio a materia apresentada na reunifo podera ser discutida e

VOtada na reunifo seguinte.

Art. 23. As reunides do Conse-ho serao registrados em atas′ em -ivro pr6prio e tomarao a forma de

ResoIucao que SeraO aSSinadas peIo Presidente′ Pe-o Secreta「io do Conseiho e demais presentes.
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§ 19・ Resolucao e o pronunciamento do Conseiho sobre materia submetida a sua aprecia9aO.

SESSÅ○○=

DA DIRETORIA

Art. 24. O Conselho FiscaI e de Administrac5o do PREVCAR tera a seguinte Diretoria:

i - Um (Ol〉 Presidente;

II葛Um (01〉 Vice-Presidente;

用- Um (01〉 Secret:涌o.

§ 19. O Presidente e o Vice-Presidente do ConseIho serfo escoIhidos atrav6s de voto secreto, ent「e OS

membros tituIares do Conselho′ ficando de Presidente o membro que obtiver o maior nllmero de

indicac6es.

§ 29. O Secretdrio do Conseiho sera de liv「e escoIha do Presidente entre os membros titulares do

ConseIho.

§ 39. Quaiquer Conseiheiro podera concorrer aos cargos de Diretoria do ConseIho.

§ 49. Os membros eleitos da Diretoria e o Secretario escolhido peio presidente serao empossados na

mesma reuniao em que forem designados.

Art. 25. A Diretoria do Conselhotera um mandato de Ol 〈um〉 ano, admitida a recondu誇o, uma VeZ, POr

iguaI per(odo, Se for o caso.

§ 19・ Os membros da Diretoria nfo serfo remunerados, Sendo seus servicos considerados reIevantes a

Municipalidade.

§ 29. QuaIquer membro da Diretoria do Conseiho podera ser destituido peIo voto de 2/3 (dois tercos〉

dos conselheiros tituIares.

Art. 26. Compete ao Presidente do ConseIho′ aiem de outras atribuic6es pertinentes ao cargo:

I - Coordenar as atividades do ConseIho;

= - Convocar e presidir as sess6es pIendrias;

Ⅲ一Organizara ordem do dia dasreuni6es;

lV -Abrir′ PrOrrOgar′ enCerrar e SuSPender as reuni6es do Conselho;

V - Determinar a verificacao da presen9a dos conseIheiros;

Vi - Determinar a Ieitura da ata e das comun-CaCOeS que entender conveniente;

Vli - Assinar as atas, uma VeZ aPrOVadas, juntamente com os demais membros do Conseiho;

VIII - Concede「 a paIavra aos membros do ConseIho′ naO Permitindo divagac6es ou debates estranhos ao

aSSuntO em Pauta;

lX - CoIocar as materias em discussao e votacao;

X - Anunciar o resuItado das votac6es′ decidindo-aS em CaSO de empate;
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XI - ProcIamaras decis6es tomadas em cada reuniわ;

XII - Decidir sobre as quest6es de ordem ou submete-Ias a conside「ac5o dos membros do Conseiho

quando omisso no Regimento;

X=i - Propor normas para o bom andamento dos trabalhos do ConseIho;

XiV - Designar reIatores′ quando necessario′ Para O eStudo preIiminar dos assuntos a serem discutidos

naSreunlOeS;

XV - Assinar os Iivros destinados aos servicos do ConseIho e seu expediente;

XVI - Determinar o destino do expediente Iido nas sess6es;

XVi上Agir em nome do ConseIho′ mantendo todos os co=tatOS COm aS autOridades com as quais deve

terrelac6es;

XVIII - Representar sociaImente o ConseIho e deIegar poderes aos seus membros para que facam essa

representac5o;

XiX - Conhecer as justificativas de ausencias dos membros do Conseiho;

XX - Promover a execucfo dos servicos administrativos do Conseiho;

XXl - Propor ao Conselho as revis6es do Regimento -nterno quandojuIgadas necessarias;

XXii - SoIicitar aos 6rgfos da Administracao Municipa- a prestacao de servi9OS nO ambito de sua

COmPetenCia e recu「sos necess訪os para o desenvoivimento das atividades do ConseIho;

XX"i - Executare fazer executar as deIiberac6es do PIenario do Conse-ho;

XXiV - EIaborar anuaImente o Relat6rio das Atividades do ConseIho para aprovacao do Plen鉦o.

XXV - Remeter ao Executivo Municipai os atos do conse-ho, SaIvo os que o prefeito ou a Camara de

Vereadores tenham soIicitado diretamente;

XXVl - Exercer outras atribui96es pertinentes ao cargo e compat{veis com as finaIidades do ConseIho;

XXVil - Cumpri「 e fazer cumprir o presente Regimento Intemo;

XXV冊- Constituir Comiss6es Especiais′ OuVido o P-enario do ConseIho;

XXiX - Designar os membros das Comiss6es′ OuVidos os conse-heiros;

XXX - Transmitir ao Chefe do Poder Executivo as Resoiuc6es do Conse-ho′ ficando a criterio deste, a

incIusfo ou nfo dessas sugest6es;

XXXI - Deiiberar ′′cJd r〔加rendum’’sobre medidas de urgencia necess5rias ao bom andamento d。S

trabaihos′ dando′ na Primeira reuniao seguinte ao fato′ Ciencia ao Conse-ho para sua aprovacao;

XX刈- Praticar os demais atos ao cumprimento das atribuic6es do ConseIho.

●　Art. 27. Compete aoVice‾Presidente do ConseIho FiscaI e deAdministracao do PREVCAR:

I -Substituir o Presidente nas suas ausencias e impedimentos;

= -Auxiliar o Presidente em suasfun96es;

川- Executaras atribuic6es por eIe deIegadas.

Art. 28. Compete ao Secret計io′ aI6m de outras atribuic6es pertinentes ao cargo:

I - Supervisionar os servicos administrativos e de assessoramento do Conselho;

= - Promover a pronta reaiizacao dos atos e d鴫釦cias;

IIi - Realizar estudos′ tarefas e pesquisas necessarias ao embasamento dos pareceres das comiss6es;

IV - Assinar as atas das reuni6es′ COrreSPOndencias′ re-at6rios anuais′ COmunicac6es e outros,

juntamente com o presidente;

V - Participar das votac6es;

VI - Manter atuaIizado um arquivo de documentos e correspond全ncias;
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VII - Lavrar atas, fazer sua ieitura e a do expediente;

V川- RecoIher as proposI事OeS aPreSentadas peIos membros do Conseiho;

iX - Registrar a freq蒔ncia dos membros do Conselho ds reuni6es;

X - Anotar o resultado das votac6es e das proposICOeS aPreSentadas;

Xi - Distribuir aos membros do Conselho as pautas das reuni6es, OS COnVites e as comunICaCOeS;

X= - Manter os servicos da secretaria;

Art. 29. Em caso de ausencia do Secretdrio a determinada reuniao, O Presidente podera designar outro

membro do ConseIho para substitu日o por aquele per(odo.

S各SSÅ○○=

DOS SERVICOS ADMiNISTRATIVOS E DE ASSESSORAMENTO.

Art」 30. O Conseiho Fiscai e de Administrac5o do PREVCAR podera dispor do auxiIio de funcionarios

Pdbiicos municipais para os servicos administrativos e de assessoramento, SuPerVisionados peIo

Secretario.

A巾31. Compete aos membros do Servi9O Administrativo e de Assessoramento:

i - Comparecer as sess6es pIen計ias′ auX紺ando o Secretario na elabora亨aO das respectivas atas e

PrOVidenciar os servi9OS de digitacao e impressao;

= -AuxiIiar a secretariar as reuni6es do ConseIho;

冊- Receber, PreParar, eXPedir e arquivar os documentos e as correspond釦cias;

iV - Executar atividades reiativas a divuIga肇o, a PeSSOaI, Servicos gerais, COmunica誇o, material,

reprografia, OrCamentO e financas do conseIho;

V - Elaborar informac6es sobre os processos a serem examinados peIo Conselho;

VI - Realizar estudos de interesse do Conselho;

V= - Prestar assessoramento ao Presidente, Secretario, Comiss6es Especiais e aos Conse冊eiros, nO

exerc蘭o de suas func6es;

V川- Realizar outras tarefas pertinentes, inerentes ao servico;

Art. 32. Para meihordesempenho de suas func6es o Conselho FiscaI e de Administra亨fo podera recorrer

a pessoas e entidades, mediante os seguintes criterios:

I - Consideram-Se COIaboradores do CFA, aS instituic6es formadas de recursos humanos e as entidades

representativas de profissionais e usudrios dos servicos, Sem embargo de sua condicao de membros.

= - Poderao ser convidadas pessoas ou instituic6es de not6ria especia=zacao para assessorar o Conselho

FiscaI e de Administrac5o em assuntos especificos, aSSim como representantes dos 6rgaos fede「ais,

estaduais e municipais da area de Previd合ncia.

川- Poder5o ser criadas comiss6es internas, COnStituidas por membros do Conselho e outras

instituic6es′ COm a finaIidade de promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas especificos,

que ap6s a concIusao dos trabaIhos ficarao automaticamente dissoividas,

同園l

dク/



●

●

Paragrafo Onico. Todos os convidados poderao tomar parte nas reuni6es, inclusive representantes dos

6rgfos federais, eStaduais e municipais, Cuja audiencia seja considerada　蘭I para fomecer

esclarecimentos e informa96es, COm direito a voz, maS Sem VOtO.

CAPiruし0 - V

DAS A丁RiBUiC6ES DOS MEMBROS DO CONSEしHO

Art. 33. Compete aos membros do ConseIho Fiscai e de Administracao do PREVCAR:

l - Comparecer ds reuni6es do ConseIho na hora prefixada, justificando previamente a ausencia, nOS

CaSOS de impedimento forcado;

= - Aceitar os encargos e as Comiss6es para os quais forem designados;

川- Propor ao ConseIho proposic6es′ eStudos, ideias, PrOgramaS e PIanos de trabaIho relacionados com

SuaS atribuic6es;

iV - Participar de todas as discuss6es e deIiberac6es do ConseIho;

V - Participar das votac6es submetidas a deIjberacao do ConseIho;

VI - ReIatarassuntos que lhe forem distribuidos peIo Presidente;

V= - Obedecer as normas regimentais;

V川- Assinar as atas das 「euni6es do ConseIho.

1X - Apresentar retificac6es ou impugnac6es as Atas;

X -」ustificar seu voto, quando for o caso;

XI - Prestar informac6es sobre as atividades do ConseIho aos seus representados;

X= - Propor ao Plenario o convite a autoridades e tdenicos de reconhecida capacidade profissionaI para

Participarem de reuni6es do ConseIho;

XIII - Desempenhar outras atribuic6es que lhe forem outorgadas pelo Pienario ou pe-o Presidente do

Conselho.

CAP什∪しOVI

DAS RESPONSA即しiDADES DOS CONSEしHEIROS

Art. 34. Os membros do CFA ser5o soIidariamente responsaveis peIos pre」ulZOS Ou danos aos quais

derem causa′ POr a9aO Ou Omissfo′ decorrente do descumprimento das suas obrigac6es ou deveres

impostos pela Iei, eStatutO Ou reguIamentos.

Art. 35" Os membros do CFA′ aSSim como seus parentes ate 3.g grau e os empregados do PREVCAR, nfo

POderao efetuar opera事6es de quaiquer natureza com a entidade′ eXCetuada, aS que reSultarem da

quaIidade de segurado ou beneficiario.

Art. 36. Sfo vedadas reiac6es comerciais entre o PREVCAR e as sociedades comerciais ou civis, das quais

Participem os membros do CFA′ aSSim como seus empregados′ na quaIidade de diretor, gerente, COtista

Ou aCionista majoritario, emPregado ou procurador.

二二二二二



CAPiTUしOVli

DAS iNFORMAC6ES E RECURSOS

A直言37. O CFA tomara conhecimento dos atos praticados pela Diretoria Executiva do PREVCAR, atraVeS

de reIat6rio e por exposic6es feitas pelo Diretor Presidente.

§ 19. O Diretor Presidente e a Diretoria Executiva do PREVCAR poderao participar das reuni6es do CFA

Para PreStar eSCIarecimentos.

§ 29. O CFA poderatonvocar′ Para Participar de suas reuni6es, Servidores do PREVCAR, e dos demais

OrgaOS gOVernamentais′ a fim de prestar escIarecimentos ou assessoramento, referente ao assunto a ser

●　§ 39. P。印。。I,Za. S。tisfat。.i。m。n,。 SuaS 。,ividad。S, 。 CFA 。。d。.。quisit。.a。.REV.AR, a 。一a。。,aca。 de

estudos e relat6rios sempre reIativos a assuntos de sua competencia.

Art」 38. O CFA nfo tera estrutura administrativa e de pessoaI pr6pria′ COntando, Para eStaS finalidades,

COm OS reCurSOS aIocados a sua disposi肇o peIo PREVCAR.

CAPf丁UしOVI=

DAS DISPOSiC6ES GERAIS

●Art. 39・ Os 6rgfos govemamentais devem prestar toda e quaIquer informa誇o necess鉦a ao adequado

CumPrimento das competencias do CFA′ fornecendo′ SemPre que neCeSS狛o, OS eStudos tecnicos

COrreSPOndentes.

Art・ 40. As verificac6es de todo e qualquer documento do PREVCAR′ bem como os pedidos de

informa9fo poderao ser requisitados por membro do CFA po「 intermedio de seu Presidente.

Art. 41. Os conselheiros do CFA responderao pelos danos resuItantes de omissfo no cumprimento de

SeuS deveres e dos atos praticados com cu-pa ou do-o′ Ou COm Vio-a事aO da lei ou quaisquer outras

normas apIicaveis.

Paragrafo Unico. A responsabi-idade dos conse-heiros do CFA por omissfo no cumprimento de seus

deveres 6 solid狛a′ maS dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua divergencia em ata

de reuniao do CFA.

Art. 42. As mat6rias de natureza confidencia- que forem apreciadas peIo CFA serao mantidas sob sigi-o

POr Parte dos conseIheiros e demais participantes da reuniao′ ate que Seja deIiberada a sua divulga9§O

PeloC「A.
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Art. 43・ Sem p「ejuizo das normas legais e reguIamentares apIiciveis, aS atividades do CFA

regeトSe-aO PO「 eSte Regimento Intemo.

Art・ 44. As aIterac6es deste Regimento pode「fo ser efetuadas desde que aprovadas por

2/3 (dois tercos) dos membros do CFA presentes a reunifo em que o assunto for pautado.

Art. 45・ Este Decreto entra em vigor na data de sua pubiicacao.

CARIRiACU /CE, 06 de SETEMBRO de 2013.

Assinatura dos conseIheiros:

●　Representante do Poder Executivo:

一Ad「iana Calixto Bezerra Costa

- Anairしima Ba「「os Batista

- Ana Maria Borges Machado Viei「a

●　Representante do Poder

一Cristina Onasses Viana Ara印O

- Pedro Jorge Moraisしima

●　Representante dos Segurados Ativos e inativos:

・ Josu6 AIves Ferrei「a

- JuIiana Maria Xavier Fer「eira

- Eut郡a Soa「es Bo「ges

- Maria Zuii Batistaしima

" 」aqueI-ne Xater Ferrelra Rlbeiro #1千人c4L4d示ro相∽


