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REGIMENTO INTERNO DA DIRETOR萱A EXECUT獲臆VA DO FUNDO DE PREVIDENCIA

SOCIAL DO MUN量CipIO DE CARIRIACU

A Direto萱・ia Executiva do Instituto de Previdencia DO FUNDO

DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE

CARIRIAぐU elaborou e votou o seu REGIMENTO

INTERNO o qual faz publicar a seguir:

Art・ 1O・一O presente Regimento Intemo discip中a o funcionamento da Diretoria Executiva DO

FUNDO DE PREVIDENCRA SOCIAL DO MUNICⅢIO DE CARIRIACU do Ceara, COnfome disp6e

O i】1Ciso II do art.26 da Lei Municipal nO. 561/2013, dc 12/06/2013 cしImulado com a Lei NO 563/2013

de 25 deJunhode2013.

CAPITULO I - DA COMPOS吋点J

Art・ 2.O - O Conselho Diretor 6 6rgfo respons各vel pela pratica dos atos de administra車O, neCeSSali。S a

condu誇O dos assuntos do FUNDO DE PREVγID丘NCIA SOCIAL DO MUNICfpIO DE CARIRIAぐU

- PREVCAR e 6 composto pelo DIRETOR PRESIDENTE, DIRETOR FINANCEIRO e DIRFT0R

DE BENEFIC]OS, Sendo presidido pelo prlme]rO, COm direito a voz e voto, inclusive o de desempate.

Ar↓・ 3.O - A Diretoria Executiva possui uma ASSESSORRA JURiDICA para dar suporte a sしIaS

de壷6es podendo esta participar de todas as atividades do Conselho Diretor, maS nfb ter各direito a

VOtO.

CAPITULO 2 - DA CONIPETENCIA

′Ar上生O - Cし一m]項e ao Conse岨o Diretor do PREVC点R zel"　　　　　　　∵当1亘s理∴十etrlZe(二e

。車上　　busca!1do de forma constante e Peimanente甲e a I暗、し、 / /　′宮仕111鉦:∴∴∴ ・1 gara上土

do h圧、壷exceiencia e dc qualidade no encaminhamelltO, SO車高c l二六:五∵高d瑞m:∴言∵‖evadir 。I

Seu eXa一一1e Ou que lhe sfb pertil-enteS, buscando assegurar, em SuaS decis6es, O申-i6e:,, 、 ・点e atOト∴a

efetividade・ O eXito e a garantia de perenidade do PREVCAR e, eSPeCificamente:

上tralar de assuntos de interesse das Diretorias, POdendo caber a qualquer de seus membros a

respectiva proposi9fo;

II - 〔leliberar sobre materias previstas em Lei, Contrato de Gest肴o e neste Regimento;

JII - CしImPrir e fazer cumprlr eSte Regimento Tntemo e as NomaS dele decorrentes;

lV - r)【・aticar os Atos de Adm証stracho 11eCeSS誼os a condu9fb dos assuntos do PREVCAR;

V - aprOVar Preliminamellte O Plano GIobal de Class吊c種9fo de Cargos, de Lotacfro, de Sal誼os e de

し3c)l子‘ dos emPrega(los do 「)REVCAR;

∨] - aPrOVar aS Nomas e Proce(iimemOS Para aS atividades qu…lwh¥′踊点し正郎種s諒でaS;



ト

VH - dcfinir as diretrizes fundanentais de administra9肴O e incumbir-Se de sua execu9肴O uma VeZ

decididas pelo mesmo;

VIⅡ - PrOPOr O Plano de Organiza9fo dos Servi9OS Basicos;

IX - PrOPOr a Proposta Or9ament各ria para o exercicio seguinte, 11O冊lis tardar, at6 31 de outubro de

Cadこ一all。, e SuaS eVentuais revis6es, quando necessdrias;

X - PrOPOr O Plano de Contas e as Nomas para elabora誇o dos reglStrOS CO1「tまbeis do L出一†O Ger" e

de Conta de Resultados;

XI - definir os atos que importem em aliena9奮O de bens relativos aos Fundos de Natureza

Previdenci各ria, doados pelo Govemo do Municipio de Cariria9u-CE ou outros;

XI上apresentar ao Conselho Fiscal e de Administra9肴O O Relat6rio Anual, O Balan9O Geral e a

'　　#晋a9aO de Contas e Resultados do exercicio anterior・ nO mais tardar, ate 31 de mar9O do ano

XIⅡ - apreSentar aO Conselho Fiscal e de Administra9fb propostas de Politicas de Investimentos do

PREVCAR;

XIV apl・eSentar relat6rios peri6dicos demonstrando o desempenho dos

IIlVe卜しく　一ItOS do PREVCAR;

XV - elaborar relat6rios mensais dos atos praticados para dar c川向ecime凧、 。0 Conselhl)占scal e ‘ 「e

Administra9aO;

XVI - elaborar proposta do Or9amentO Plurianual a cada O2 (dois) anos, que dever各ser apresentada a(e

30 dejunho, e aprOVada ate 30 dejulho do exercicio antecedente.

XVII - definir o organograma do PREVCAR e a foma de funcionamento estabelecendo regras e

PrOCedimentos administrativos.

CAPITULO III - DA POSSE E DA DURACÅo DO MANDATO

Al●1. 5.O - Dos Diretores membl・oS do Conselho Diretor:

Par各gra上b Primeil・O - O Diretor Presidentc sera escolhido dentre servidor p山olico efetivo e pessoa de

reconhecida capacidade com foma9わem Nivel Superior para um mandato de tr台s anos, Pemitida a

recondu9肴O, mediante lista triplice escolhida em assembleia gcral rea]iz種da pelu Sjl-dicato da categoria

COm POSterior apresenta9fo ao Chefe do Executivo, donde o prefeito mしmicipaj nomeara o Diretor

Presidente.

Paragrafo Segundo - Os Diretores de Beneficios e de Finan9aS SeraO eSCOlhidos e nomeados pelo Poder

Executivo dentre pessoas de reconhecida capacidade, de pre敵encia com foma9わem Nivej Superior

Paragrafo Terceiro - A posse dos Diretores sera lavrada em livro de ata e assinada em solenidade

preSidida pelo Prefeito do MunicIpio.



●Art. 6.O - Nfb podem ser designados para as fun96es de Direto!・ pl・Olissionais que tcllh紬「 Par即teSCO r膏

O Segundo grau com Membros do Conselho de Fiscal e de Administrac証).

CAPITULO IV - DO FUNCIONAMENTO

Art・ 7.O - O Conselho Diretor reunir-Se尋ordinariamente, a Cada trinta dias, COm a PreSen9a da maioria

absoluta dos Diretores e deliberar各por maioria simples dos presentes, e, eXtraOrdinariamente, qua!1(】o

COnVOCado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.

Paragrafo Primeiro - Ao final dos trabalhos de cada reuni肴o ordinaria, marCar-Se-各a data da reunifo

Ordindria seguinte e essa decis肴o ter各for9a de uma convoca9奮O geral.

Par祖afo Segundo喜As reuni6es terao que ser registradas em atas com Secret各rio nomeado pelo

Presidente dentre os membros do conselho.

Art. 8.O - O DireしOr-Presidente poder各indicar dentre os demais Diretores, aquele que ira substitu日o,

em suas ausencias e impedimentos, na Presid台ncia do C(‾)11Selho Diretol∴

Art. 9・O - Ocorrendo vacincia definitiva do cargo de um membro do CollSelho Dil・etOr aS Pl・時idencias

Ser肴O tOmadas de acordo com o art. 5.O deste regimento no prazo maximo de 30 (しrillta) dias.

Art. 10.O - Os membros do Conselho Diretor nfo poder肴o se afastar do exercicio dos respecti、′OS

CargOS, Sem CauSajustificada, POr mais de 30 (trinta) dias.

§ 1 O - As ferias serfo concedidas a seus membros pelo respectivo Conselho, na PeSSOa do Diretor

Presidente.

§ 2《’- Os afastamentos nあprevistos ser叙o analisados e deliberados pelo Conselho Fiscal e de

Ad11「 inistra9わ.

Art. 11・O - Os Diretores serfro, Civil e criminalmente, de foma pessoal e solid誼a, reSPOnSiveis pelos

atos lesivos que l〕raticarem’COm doIo, desfdia ou fraude, aplicando-1hes o disposto no art. 8O da Lei

●　　par祖afo Unico - Ressalvadas as hi.6t。S。S r。ferid。S n。St。 artig。、 。S Di].。,。r。S 】1a。 r。申d。m P。。S

Obriga亨。eS da Inst血i9奮O.

Art. 12・O - E vedado aos membros do Conselho Diretor efetuar neg6cios, de qualquer natureza, direla

Ou indiretanente relacionados com o PREVCAR.

Art. 13.O - O Diretor presidente perdendo o cargo de servidor efetivo municipal, COnfimada por

Senten9a judicial transitada em julgado, autOmaticamente ter各extinto o seu mandato.

Art. 14.0 - O valor da remuneracao dos Diretores, membros do Conselho Diretor, ter肴O COmO tetO

maximo o Subsidio dos Secretalios Municipais, Sendo:

I - Diretor Presidente - R$ 3.500,00

H - Diretor Financeiro - R$ 1.400,00



IⅡ - Diretor de Beneficios - R$ 1.400,00

Art. 15.O - O Conselho Diretor poder各contratar assessorias para dar suporte a suas tomadas de

decis5es, quando necessalio ou de foma pemanente.

CAPiTULO V - DO NivEL DE DIRECÅo supERIOR

DA PRESIDENCIA

●Art. 16.0 - O Diretor Presidente 6 responsivel, SOlidariamellte, l〕ela cool・de11そ1尊(、・一)辛-1iza9鉦e

dire9着O das atividades do PREVCAR e, aSSim, COnfome as disposic6es da Lei Munic中ロl‘’561/1j e

deste Regimento, COmPete-1he:

I - rePreSentar O PREVCAR em solenidade;

II - COOrdenar as Diretorias da Institui9各O, PreSidindo as reuni6es do Conselho Diretor, naS quais tem

VOZ e VOtO, inclusive de desempate;

IⅡ - elaborar o Or9amentO Anual e Plurianual do PREVCAR;

暮V - autOrizar, CO巾untamente com o Diretor Financeiro, aS aPlica96es e investimentos efetuados, COm

os recursos dos FUNDOS DE PREV皿ENC上A, FENANCERO e FUNDOS DE PREVIDENCIA

PR巳VIDENC量ARIO’bem como os do PATRIMONIO GERAL do PREVCAR, atendido o disposto na

Re打111|'¥ do CMN’que eStiver vigente’e COnfome definido m 】、高点ica dc` In¥'eStinento aprov証’)

Pelo C"relho Fiscal e de Admillistra9fo;

V - Celebrar, em nOme do PREVCAR, aS COntrata96es em todas as suas modalidades言冊iし1Sive as壷

PreSta9fo de serv19OS POr terCeiros, COnVenios, aCOrdos, edustes, PrOtOCOIos, atOS fomadores 11e

ParCerias e criadores de cons6rcios’desde que previamente aprovados pelo Diretor Juridico, OS

respectivos textos ;

●　意薫‡蒜葦葦s器rc誓岩盤嵩霊’葦‡
VII - Praticar, CO巾untamente com o Diretor de Benefroios e o Assessor Juridico, OS atOS relativos a

COnCeSS着O e O indeferimento de beneficios previdenciarios;

VI」上e冊aminhar’aP6s manifesta9fo do Conselho Diretor, O Relat6rio, O Balan9O e aS Contas Anuais

da Ins血i9fo, bem como os demais documentos contal)eis e financeiros exigidos pela legislacao

nacional aplicivel a previdencia funcional, Para delibera9aO do Conselho Fiscal e de Administra9奮O,

acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, da Consultoria Atuarial e da Auditoria Extema

Independente;

Ⅸ一SuPervisionar e avaliar as atividades da Institu19肴O;

X - PrOmOVer a articula9肴O do PREVCAR com 6rgfos e institui96es pthlicas ou privadas, naCionais,

estrangelraS e intemacionalS, COm Vistas a dinamlZaCaO’mOdemiza9fo e aprlmOramentQ.
●　　　　　　　~

da Institui9肴O;



X十、一l‘証re fazercumpriro Regimento恒emodoPREVCAI十(申出(当(!/ r申出|S i

qlle Se申11arem neCeSSalias;

吊terac〈∴ 、S

XII - eXerCer aS atribui96es previstas em outros dispositivos deste Regimenしo e da Le出しIIlicipal 。O

561/2013;

XIII - PrOPOr, Para aPrOVa9肴O do Conselho Fiscal e de Administra9aO, aP6s ouvido o Conselho Diretor,

OS Planos de Benefroios, Custeio, de Aplica96es e Investimentos e os Or9amentOS Anuais e Plurianuais;

XIV - eXerCer a COOrdena9各O dos processos de negocia9各O e de foma9fo de parceria ou cons6rcio e

Para O eStabelecimento de contrato, COnVenio, aCOrdo, g担ste e protocoIo, COm a finalidade de

incoIPOrar elementos facilitadores para a consecu9aO da miss各o, dos compromissos e dos objetivos da

●　#1霊二塁誓atrlbuidosp宰MunlCipalnO 561/2013 eporesteRegimento Interno’

XVl - eXerCer COmPetenCia residual,叫a}証inexistir atribuicao esI⊃eC描ca de 6rgfro da estrutura

estatut誼a da Institui9fo e competenc品m]説;ra quanto aos atos inerentes :一S u…S Z-tribui96es;

XVII - Praticar todos os atos de administra確O Ordin誼a, neCeSS誼os ao funcionamento da entidade,

COm eXClusfo dos atribuidos ao Conselho Fiscal e de Administra9fro e ao Conselho Diretor;

XVⅡI - desempenhar outras atividades correlatas.

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Art. 17.O - A Diretoria FINANCEIRA competem as materias concementes aos recursos humanos, aOS

SerVl?OS gel.alS, aS finan9aS e a area de infomatica, inclusive quando prestados por terceiros, e em

●　言霊葦義認葦霊霊薫薫霊謀議葦誌警
PREVCAR;

II - a aquisi9fb de material e a contrata9fo de serv19OS;

III - aOS SerV19OS de seguran9a, COnSerVa9fro e manuten9肴O, Zeladoria, rePrOgrafia, tranSPOrteS e OutraS

aleas afins aos serv19OS geralS;

IV- a administra9肴O dos serv19OS de infomatica necess誼os para o funcionamento da Institui尊O;

∨- a COnSerVa9aO’a guarda e症lanipula9fro do acervo documental da Institui印;
{.・　　　　　　ヽ

VI- O desempenho de outras atividades correlatas;

VⅡ- O COntrOle e o acompanhamento dos investimentos;



●

●

Institui9肴O;

VⅡI - a elabora9fo e a manuten誇O de um calend各rio de vencimentos dos investimentos;

IX - O aCOmPanhamento e a infoma9fo a tesouraria para recebimentos dos direitos Ouros, dividendos,

amortiza96es, juros de capital, Premios, etC);

X - a elaborac肴o de relat6rios com a rentabilidade global e analitica dos investimentos;

XI - a elabora9fb de relat6rio econ6mico-financeiro;

XII - a elabora9fb de aproprla9OeS COnt各beis dos investimentos;

XII]一a manuten印da carteira de a96es avaliadas pelo pre90 medio 。o批mo pregfro d。 。1亘

XIV - O aCOmPanhanento dos valores diarios das cotas dos fundos de investimentos finallCelrOS;

XV - aS infoma96es e o fomecimento dos documentos necess各rios ds institui96es financeiras para

Cadastro;

XVI- a elabora9肴O e O COntrOle de contratos de administra9蚤O de carteiras;

XV旧a elabora申o e o controle de outros contratos pertinentes講rea de investimentos;

XVIII - O COntrOle e as providencias quanto as remessas e retiradas de numerdrios 」untO aS

administradoras de recursos;

XIX - aS PrOVidencias e o acompa血amento quanto a cust6dia de titulos;

XX - a甲eraCionaliza9肴O das liquida96es fisicas e financeiras dos investime11tOS;

XXI - O aCOmPanhamento da legisla9あfinanceira , tribut誼a e de investimentos;

XXII- O aCOmPanhamento pemanente da evolu9肴O da coqjuntura econ6mica do pais e dos mercados

financeiros e de capitais;

XX皿a elabora函de estudos e relat6rios de empresas ou entidades participantes do mercado;

XXIV- a identifica9着O, O eStndo e a apresenta9乞O de altemativas de investimentos;

XXV- O aCOmPanhamento da evolu9着O das carteiras e fundos de investimentos, Pr6pria e administradas

POr terCeiros;

XXVI- a elabora9肴O e a implementa9aO de metodoIogia para gestfro de risco;

XXVII- a definicfo sobre a manuten9肴O de recursos financeiros disponiveis para investimentos

estrategicos;

XXVⅢ - a elabora9fo’a eXeCuCfo e o acompanhamento do Or9amentO Anual e Plul・ianual da

-__　臆▲　●■　　●　lヽl
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XXIX - a eXeCu9fo dos regisしros e controles contabeis, PagamentO dos compromissos financeiros da

!nstitui9fb, bem como dos recebimentos;

XXXっacompanhamento e a execu誇O dos procedimentos nec(三SS鉦os ao l・eぐebine口　つS rePaS∴ `S

necess鉦os por parte DO FUNDO DE PREVIDENCRA SOCIAL DO MUNIC面上O Dl∴;点しRIACし上

Poder Executivo;

XXXI - a eXeCu9各O dos procedimentos necess壷os ao pagamento dos aposentados e pensionistas de

responsabilidade da Instituicfo;

XXXII - a eXeCu9肴O dos procedimentos necessarios ao pagamento das consignat各rias da Institui9fo,

inclusive as senten9aS judiciais;

XXXIⅡ- O PrOCeSSamentO das despesas e das receitas da Institui9fo, de acordo com as nomas e

legisla9fo vigente;

XXXIV- a manuten9肴O dos sistemas de infoma96es contal)eis, financeiras e or9ament誼as;

XX料“ orienta誇O teCnica e nomativa as demais unidades da I-1Stitui尊O em materia de natureza

COntabi⊥ c financeira;

XXXVI- a elabora9fb de relat6rios da posi9fo or9ament誼o-financeira da Institui尊o;

XXXVⅡ- a eXeCu9aO da contabilidade do PREVCAR;

XXXVⅡI - a elabora9fro da presta9fb de contas ao Tribunal de Contas do Estado, bem como o

fomecimento de infoma96es aos demais 6rgaos fiscalizadores;

XXXIX- a efetiva誇O de pagamentos, dep6sitos banc誼os e recebimentos de valores;

XXXX- O COntrOle de saldos banc誼os e disponibilidades;

XXXXI- a emiss為o de cheques, reCibos e ordens de pagamentos;

XXXXH- a elabora9fb de concilia9あbancarla;

XXXXIII - O COntrOle dos contratos de presta9fro de serv19OS nO que Se refere aos pagamentos;

XXXXIV - O desempenho de outras atividades correlatas.

DA DIRETORIA DE BENEF王cIOS

Art・ 18.O - Å Diretoria de BENEFfcIOS competem as materias concementes a concess着o dos

benefroios previdenci誼os e as defini96es e acompanhamento atuarial do PREVCAR, e em eSPeCial:



ゝ　し
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II- a analise, O Calculo, e a habilita9肴O de benefroios previdenci誼os e respectivas revis6es, bem como o

fomecimento de infoma96es solicitadas;

IⅡ - aCOmPa血amento e manuten9aO do trabalho do M6dico Perito;

IV置a aValia9肴O e a eXPedi9fo de laudo medico para efeitos de aposentadoria por invalidez e demais

auxilio que sqam necess紅ios o laudo medico;

∨- a aValia9肴O e a eXPedi9肴O de parecer para inclus各o ou cancelamento de dependentes inv各lidos;

VI- a l・/、 ′南o da pemanencia da incapacidade nos benefroios concedidos por invalidez;

VⅡ - a reCeP9各O de segurados ativos, inativos e seus dependentes no que se refere a atendimento social;

VIⅡ - a Orienta9肴O e atendimento social aos segurados e dependentes;

●　　k蒜慧霊霊霊窪OClalS, Visando fonecer subs王dios inanuten9aO COrreta (le

X - a realiza9あde visitas domiciliares, Visando a complementa9fro de infoma96es referentes aos

beneficiarios;

XI - a PreSta知de infoma96es de carater espec綿co, relacionadas a situa9aO Particular do segurado e

SeしIS dependentes’nO ambito do PREVCAR;

XIl - a reCeP9aO de segurados ativos, inativos’SeuS dependentes e pensionistas, bem como orienta9aO

aos mesmos sobre benefroios previdenci誼os, mOntagem e enCaminhamento dos processos para

PrOtOCOliza辞O;

XIII - a PrePara9負O, COntrOle e encaminhamento para publica9fro, dos atos administrativos relativos a

COnCeSSfb e revis款o dos beneficios previdenciarios;

XIV - O PrOCeSSamentO da implanta9fo e manuten9肴O dos beneficios previdenci誼os col一しndidos pl` lO

PREVCAR;

●
XV - a implanta9肴O e COntrOle das altera96es nas folhas de pagamento dos servidores inativos e

PenSionistas;

XVI - a implanta9肴O e aCOmPanhamento dos procedimentos deteminados por senten9aS judiciais;

XVII - a SuPerVisfo e controle dos pagamentos de contribui96es de segurados em licen9a Sem

VenCimentos e serventu誼os da justi9a;

XVⅢ - O COntrOle e acompanhamento dos valores relativos a folha de pagamento de beneficios, bem

COmO a efetiva辞O de concilia9わbancdria, decorrente de saldos apresentados na rede banc誼a;

XIX - (、 ”ntrOle e efetiva9aO de estomos contal’eis decorrentes de p〔甲11entOS Ca]1Cela。os e devoIvidos

l　　　　　▼‾、

Pelo BallCO, POr nfb saque;　　　　　　　　　　　　　’ 」’

XX - O PrOCeSSamentO da analise e libera印de pagamento de beneficios nao elもしivados;
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XXI -　a implanしa9fo e controle de isen辞O de imposto de renda a detentores de beneficios

PreVidenciarios, POr mOtivo de invalidez, bem como a depura9fo de dados para fins de emissfo da

DⅡ肝- Declara9fb de Imposto de Renda Retido na Fonte, a Receita Federal;

XXH - aCOmPanhamento da elabora9奮O do c各lculo atuarial, inclusive com a defini9fb de hip6teses

atual-ias com o atualio responsまvel;

XXHI - aCOmPanhamento mensal do Resultado Atuarial, inclusive elaborando relaし6rio para o

Conselho Diretor e Conselho Fiscal e de Administra9fo;

XXIV - reSPOnSivel pela manuten9fo e qualidade das infoma96es cadastrais;

XXIV- O desempenho de outras atividades correlatas.

Arl. 19.O - Os casos omissos nfo previsto no presente reglmentO Serfo resolvidos pela Diretoria

Executiva do PREVCAR.

Art. 20・O - O presente reglmentO foi aprovado em reunifb realizada pela Diretoria Executiva do

PREVCAR em data de O6 de Setembro de 2013, entrando em vlgOr a Partir da edi9各O e Publica9肴O do

Decreto baixado pelo Prefeito Municipal・

園田器隠顕
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

DIRETOR PRESIDENTE

二二手近彩/れ夕新宅㌻手〆〆彰ラ/そ)
DUBERLAN ANASTACIO DE BRITO

DIRETOR FINANCEIRO

霊霊宝悪無最悪へ品
DIRETORA DE PREVID台NCIA


