Regimento Interno do
Conselho Fiscal – PARANAPREVIDÊNCIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS
Art. 1º O Conselho Fiscal da PARANAPREVIDÊNCIA, órgão de
fiscalização e controle interno, reger-se-á pelo contido na Lei
12.398/98, alterada pelas Leis nº 17.435/12, nº 18.370/2014, nº
18.469/2015 e nº 19.790/2018; pelo disposto no Estatuto da Entidade,
aprovado pelo Decreto nº 4961/2020; e pelas normas e procedimentos
contidos neste Regimento Interno.
Art. 2º O Conselho Fiscal da PARANAPREVIDÊNCIA pautar-se-á pela
observância dos seguintes princípios:
I – garantir nível de excelência e de qualidade no encaminhamento,
solução e execução das matérias levadas a seu exame ou que lhe são
pertinentes e;
II – assegurar, em suas deliberações, opiniões, decisões, votos e atos,
a busca do êxito e a garantia de perenidade da Instituição.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º. O Conselho Fiscal será integrado por oito Conselheiros
efetivos

e

oito

suplentes,

todos

servidores

públicos

efetivos

portadores de diploma universitário, observado o seguinte:
I - um efetivo e um suplente indicados pelo Governador do Estado;
II - um efetivo e um suplente indicados pelo Tribunal de Justiça do
Paraná;

III - um efetivo e um suplente indicados pelo Ministério Público
Estadual;
IV - um efetivo e um suplente indicados pela Assembleia Legislativa do
Paraná;
V - três efetivos e três suplentes eleitos diretamente pelos servidores
públicos efetivos do Estado do Paraná;
VI - um efetivo e um suplente eleitos diretamente pelos aposentados
e pensionistas do Estado do Paraná
§ 1º Os servidores efetivos, assim como os aposentados e pensionistas,
escolherão seus representantes em processo eleitoral a ser regulado
pelas entidades sindicais representativas dos servidores públicos
estaduais do Paraná.
§ 2º As indicações a que se refere este artigo serão feitas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato dos
respectivos Conselheiros antecessores, cujo prazo será comunicado
às entidades referidas neste artigo pela Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência, inclusive para que se procedam as
respectivas eleições.
§ 3º Na hipótese de não atendimento dos prazos estabelecidos no
parágrafo anterior, a escolha dos Conselheiros a que se refere o § 1º
deste artigo passará à competência do Governador do Estado,
respeitando-se a origem das indicações para composição do Conselho.
§ 4º O Governador do Estado escolherá o Presidente do Conselho Fiscal
dentre os oito Conselheiros titulares indicados na forma do caput deste
artigo.
§ 5º Em casos de ausência do Presidente do Conselho, este indicará o
seu substituto, entre os Conselheiros titulares.
§ 6º Os membros do Conselho Fiscal deverão possuir capacitação e
certificação,

de

modo

a

atender

as

exigências

contidas

na

normatização expedida pela Secretaria de Previdência do Ministério da
Economia, ou órgão equivalente do Governo Federal que venha a
substituí-lo.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º. Compete ao Conselho Fiscal:
I - emitir parecer sobre os Balancetes Mensais, o Balanço e as Contas
Anuais

da

Instituição

e

dos

Fundos

Públicos

de

Natureza

Previdenciária, assim como sobre os demais documentos contábeis e
financeiros exigidos pela legislação nacional, aplicável aos RPPS,
encaminhando-os ao Conselho de Administração, para deliberação;
II - opinar sobre assuntos de natureza econômico-financeira e contábil
que lhes sejam submetidos pelo Conselho de Administração ou pelo
Diretor- Presidente da PARANAPREVIDÊNCIA;
III - emitir pareceres prévios a respeito do Plano de Cargos e Salários
e sobre a regularidade das operações de aquisição, alienação ou
oneração de bens imóveis, bem como a aceitação de doações com
encargos;
IV - comunicar ao Conselho de Administração os fatos relevantes que
apurar no exercício de suas atribuições;
V - praticar os demais atos atribuídos pela Lei nº 12.398/98 e
alterações dadas pelas Leis nº 17.435/12, 18.370/2014, 18.469/2015
e 19.790/2018.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Fiscal analisar e aprovar o
Relatório de Governança Corporativa e o Relatório Mensal referente a
Política de Investimentos acompanhado de parecer do Comitê de
Investimentos.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 5º O Conselho Fiscal da PARANAPREVIDÊNCIA reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por mês, com a presença da maioria
absoluta de seus membros, e extraordinariamente, a qualquer tempo.
Parágrafo único. As convocações para as reuniões do Conselho
serão feitas com antecedência mínima de 7 (sete) dias,
acompanhadas da agenda dos trabalhos programados e de cópia ou
minuta do texto da matéria a ser objeto de exame, discussão e
aprovação do Plenário mediante Deliberação.

CAPÍTULO V
DA ORDEM DOS TRABALHOS
Art. 6º A partir da verificação da existência de quórum regimental, o
Presidente do Conselho Fiscal dará por abertos e iniciados os trabalhos
do Plenário, obedecendo a agenda previamente comunicada e
preparada pela Secretaria Executiva da PARANAPREVIDÊNCIA, que
deverá conter, basicamente, a seguinte pauta:
I - declaração de abertura dos trabalhos pelo Presidente com a leitura
da ordem do dia;
II – submeter ao Conselho para aprovação, do conteúdo da Ata da
reunião imediatamente anterior;
III - leitura das matérias encaminhadas ao exame ou conhecimento do
plenário;
IV - exame, discussão e decisão sobre as matérias inseridas na agenda,
observada a competência legal do Conselho e aceita, se for o caso, a
inserção ou supressão, bem como, a inversão de pauta por solicitação
do Plenário;

V - comunicações gerais, pelo Presidente, aos membros do Conselho;
VI – uso livre da palavra;
VII - encerramento da reunião pelo Presidente.
§ 1º O pedido de concessão de vistas será dirigido ao Presidente,
devendo o processo, obrigatoriamente, constar da Ordem do Dia da
sessão ordinária seguinte.
§ 2° O pedido de vistas deve ser acompanhado de justificativa verbal,
a qual será lavrada em ata.
§ 3º O conselheiro que solicitar vistas de processo deverá
obrigatoriamente entregá-lo à Secretaria Executiva, com parecer, no
prazo de até 07 dias antes da sessão na qual será apresentado.
Art.

7º

Na

ordenação

dos

trabalhos

do

Conselho

Fiscal

da

PARANAPREVIDÊNCIA, cabe ao Presidente conduzir as reuniões e
moderar os debates, podendo, inclusive, definir previamente o tempo
reservado para cada Conselheiro que pretender fazer uso da palavra,
mediante inscrição prévia ou por solicitação, pela ordem.
Art. 8º O Presidente do Conselho Fiscal da PANAPREVIDÊNCIA, em
casos ou situações especiais, ou quando a matéria sob exame merecer
algum destaque, poderá, ouvido o Plenário, designar relator ou
designar comissão específica para analisar, examinar ou relatar o
assunto, observada a competência do Conselho.
§ 1º O Presidente, ouvido o Plenário, em razão da matéria sob
deliberação, consulta ou controle, poderá convocar a participar de suas
reuniões, dirigente, técnico, especialista ou empregado integrante do
quadro funcional da PARANAPREVIDÊNCIA para a prestação de
esclarecimentos ou assessoramento sobre a matéria.
§ 2º Quando houver necessidade ou for recomendável, por sua
peculiaridade ou emergência, o Presidente do Conselho, por proposição

aprovada pelo Plenário, poderá criar mecanismo especial de natureza
transitória, consistente em comissão ou grupo de trabalho, de nível
técnico

superior

e

de

caráter

interdisciplinar,

integrado

por

profissionais de capacidade técnica, pertencente ou não aos próprios
quadros da PARANAPREVIDÊNCIA, para prestar-lhe assessoramento
no exame de matéria específica, ou projeto, que dependa de decisão
do Conselho.

CAPÍTULO VI
FORMALIZAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES
Art. 9º As deliberações do Conselho Fiscal da PARANAPREVIDÊNCIA
serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao Presidente o
voto de qualidade nos casos de empate.
§ 1º A qualquer membro do Conselho com direito a voto é facultado
abster-se de votar, alegando impedimento ou suspeição.
§ 2º É permitida a declaração de voto e o seu registro em Ata.
Art. 10 As deliberações do Conselho Fiscal da PARANAPREVIDÊNCIA
serão transcritas na ata dos trabalhos, das quais dar-se-á ciência à
Diretoria Executiva da Entidade.
Art. 11 As deliberações do Conselho Fiscal da PARANAPREVIDÊNCIA,
quanto

ao

aspecto

formal

da

apresentação,

conterão,

fundamentalmente, os seguintes termos e requisitos:
I - a denominação da DELIBERAÇÃO grafada em letras maiúsculas;
II - a numeração da DELIBERAÇÃO segundo a sequência dos números
naturais a partir de 001 (zero zero um), seguida da menção do ano de
referência (2020, 2021 etc.);

III - texto/corpo da DELIBERAÇÃO, decisão ou acórdão e/ou conteúdo
substantivo da matéria decidida, deliberada ou opinada, subdividida,
quando for o caso, em itens grafados em algarismo romano (I, II etc);
IV - data de entrada em vigor;
V - local e data;
VI - assinatura do Presidente do Conselho.
Art. 12 A deliberação do Conselho Fiscal da PARANAPREVIDÊNCIA, na
forma de sua competência, será registrada em livro próprio e
encaminhada ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva da
entidade para produzir efeitos nela contidos e realizada a sua
publicação no Portal da Transparência da Entidade.
Parágrafo único A juízo do Presidente e mediante anuência do
Plenário as atas e as deliberações do Conselho poderão ser publicadas
na íntegra ou sob a forma de extrato.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13 As reuniões do Conselho Fiscal deverão ser transmitidas em
canal apropriado para acesso público, divulgado com a convocação da
reunião

e

pelos

meios

institucionais

da

PARANAPREVIDÊNCIA,

ressalvados assuntos que devam ser mantidos sob sigilo, a critério do
Presidente do Conselho.
Art. 14 O presente Regimento Interno poderá ser alterado por
proposta do Presidente ou de quaisquer de seus membros mediante
aprovação do Plenário.

Art. 15 Os casos e situações omissas neste Regimento Interno serão
decididos pelo Presidente ad referendum do Plenário.
Art. 16 Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua
publicação e ficará disponível no sítio da PARANARPEVIDÊNCIA.
Art. 17 Revogam-se as disposições em contrário.

