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Resolução nº

035 / 2020
Conselho de Administração
Dispõe sobre o Regimento Interno do
Conselho de Administração.

O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 15, do Estatuto da PARANAPREVIDÊNCIA, aprovado pelo Decreto 4.961 de 02 de
julho de 2020 e conforme deliberação contida na Ata da Décima Segunda Reunião
Ordinária realizada em 17/12/2020.

R e s o l v e,
Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de Regimento Interno do Conselho
de Administração, elaborada pelo grupo de trabalho designado pela Resolução nº
195/2020 do Conselho Diretor, conforme segue anexa.

Participaram da 12ª Reunião ordinária os Conselheiros: Arion Rolim Pereira, Alex Erno
Breunig, João Luiz Giona Junior, Salvatore Antonio Astuti, Jose Maria de Oliveira Marques, Rui
da Silva, Luiz Tadeu Grossi Fernandes, Vilma Terezinha de Souza Pinto e Bruno Perozin
Garofani.
Para que surta seus efeitos legais, lavrou-se a presente Resolução.
Curitiba, 17 de dezembro de 2020.
Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho de Administração.
(Assinatura Eletrônica)
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Regimento Interno do
Conselho de Administração – PARANAPREVIDÊNCIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS
Art. 1º O Conselho de Administração da PARANAPREVIDÊNCIA, órgão
de gerenciamento, normatização e deliberação superior da Instituição,
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 de Administração da PARANAPREVIDÊNCIA pautarse-á pela observância dos seguintes princípios:
I – velar pelo cumprimento da missão, visão e valores, dos objetivos e
das diretrizes da PARANAPREVIDÊNCIA;
II – induzir, de forma constante e permanente, que a Entidade se
comprometa com seu plano estratégico, o plano plurianual, bem como
na elaboração de estudos e de planejamento das ações futuras, em
prol equilíbrio financeiro e atuarial, buscando a melhoria contínua para
o cumprimento de suas metas e ações;
III – garantir nível de excelência e de qualidade no encaminhamento,
solução e execução das matérias levadas a seu exame ou que lhe são
pertinentes e;
IV – 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 de Administração será integrado por dez
Conselheiros efetivos e dez suplentes, todos escolhidos dentre agentes
públicos estaduais portadores de diploma universitário.
§ 1º Os Conselheiros serão indicados na forma a seguir descrita:
a) dois efetivos e dois suplentes indicados pelo Governador do Estado
do Paraná;
b) um efetivo e um suplente indicados pela Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná;
c) um efetivo e um suplente indicados pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná;
d) um efetivo e um suplente indicados pelo Ministério Público;
e) quatro efetivos e quatro suplentes eleitos diretamente pelas
entidades representativas dos servidores públicos efetivos do Estado
do Paraná da seguinte forma:
1. um titular e um suplente indicados pelas entidades associativas
representativas do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE;
2. um titular e um suplente indicados pelas entidades associativas
representativas dos militares;
3. dois titulares e dois suplentes indicados pelas entidades sindicais;
f) um efetivo e um suplente eleitos diretamente pelos aposentados e
pensionistas do Estado do Paraná.

§ 2º Em casos de ausência do Presidente do Conselho, este indicará o
seu substituto, entre os Conselheiros titulares.
§ 3º Os membros do Conselho de Administração 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 substituílo.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º Compete ao Conselho de Administração:
I - aprovar:
a) o Regimento Interno da PARANAPREVIDÊNCIA;
b) o Regimento Interno do Comitê de Investimentos;
c) as Diretrizes Gerais de atuação da PARANAPREVIDENCIA;
d) o Contrato de Gestão e suas alterações;
e) a Nota Técnica Atuarial e a Regulamentação dos Planos de Benefícios
Previdenciários e de Custeio, e de Aplicações e Investimentos;
f) o Orçamento anual e o plurianual;
g) o Plano de Contas;
h) as Normas de Administração e o Plano de Cargos e Salários do
pessoal da PARANAPREVIDÊNCIA;
i) o Regulamento de Compras e Contratações, em todas as suas
modalidades;

j) o valor da remuneração dos Diretores, que não poderá ser superior
aos praticados pelo mercado dos Fundos de Pensões Brasileiro;
k) o Parecer Atuarial do exercício, do qual constará, obrigatoriamente,
análise conclusiva sobre a capacidade dos Planos de Custeio para dar
cobertura aos Planos de Benefícios Previdenciários;
l) o Relatório Anual da Diretoria;
m) os Balancetes Mensais, bem como o Balanço e as Contas Anuais da
Instituição;
II - autorizar a aceitação de bens oferecidos, pelo Estado, a título de
dotação patrimonial, nos termos do Art. 85, e seus parágrafos;
III - autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem
como a aceitação de doações com encargo;
IV - manifestar-se, pela maioria absoluta de seus membros, sobre a
proposta de alteração do Estatuto da PARANAPREVIDÊNCIA;
V - pronunciar-se sobre qualquer outro assunto, de interesse da
PARANAPREVIDÊNCIA, e que lhe seja submetido pelo Secretário da
Administração

e

da

Previdência,

pelo

Diretor-Presidente

da

PARANAPREVIDÊNCIA ou pelo Conselho Fiscal;
VI - praticar os demais atos atribuídos, por esta Lei, à sua competência.
Parágrafo único Compete, ainda, ao Conselho de Administração
analisar e aprovar o Relatório de Governança Corporativa e o Relatório
de Avaliação Atuarial do Exercício.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 5º O Conselho de Administração 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 de Administração dará por abertos e iniciados
os

trabalhos

comunicada

do

Plenário,

e

preparada

obedecendo
pela

a

agenda

Secretaria

previamente

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 - conhecimento dos atos praticados pelo Conselho Diretor, por meio
de relatórios mensais e por exposições feitas pelo Diretor-Presidente
ou seu substituto, em cada reunião.
VI - comunicações gerais, pelo Presidente, aos membros do Conselho;
VII – uso livre da palavra;
VIII - 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 de Administração 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

de

Administração

da

PARANAPREVIDÊNCIA, 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
DO RECURSO ADMINISTRATIVO
Art 9º Do indeferimento da concessão de aposentadoria e pensão e da
inscrição de dependente, poderá haver recurso ao Conselho de
Administração da PARANAPREVIDÊNCIA, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contados a partir da ciência da decisão pelo interessado.
Art.

10

Após

ser

recebido

pela

Secretaria

Executiva

da

PARANAPREVIDÊNCIA, o processo será distribuído a um relator que
terá a responsabilidade de analisar e relatar e, depois da inclusão em

pauta, será julgado pelo colegiado, por maioria simples.
Parágrafo único Após o julgamento do mérito, o processo será
devolvido à Diretoria de Previdência a fim de dar atendimento à
decisão.
Art. 11 As pautas de julgamento são divulgadas no sítio da
PARANAPREVIDÊNCIA na internet, pela Secretaria Executiva, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis à sessão em que o
processo será julgado.
Art. 12 O relator do processo poderá solicitar a devolução do processo
à Diretoria de Previdência para complementação da instrução
probatória ou saneamento de falha processual.
Parágrafo único. O prazo para o cumprimento da diligência será de 45
(quarenta e cinco) dias, sendo que, após esse prazo, a Diretoria de
Previdência deverá restituir os autos ao órgão julgador.
Art. 13 O interessado poderá juntar novos documentos, atestados,
exames complementares e pareceres médicos, requerer diligências e
perícias e aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo,
até antes do início da sessão do seu julgamento, hipótese em que
poderá ser conferido direito de vista à parte contrária para ciência e
manifestação.
Art. 14 O tempo de permanência do processo no órgão julgador não
deverá ultrapassar 120 (cento e vinte) dias, contados da data do
recebimento até o encaminhamento do processo à origem.
Parágrafo único A baixa dos autos em diligência importará na
suspensão desse prazo.

Art. 15 A sessão de julgamento será pública, ressalvado o exame
reservado de matéria protegida por sigilo, admitida tão somente a
presença das partes e de seus procuradores, mediante solicitação
prévia e autorização do Presidente do Conselho.
Parágrafo único Poderá ocorrer a participação do interessado, por
meio de sustentação oral, solicitada no próprio recurso, ou a
apresentação de alegações finais em forma de memoriais.
Art. 16 A Secretaria Executiva deverá, após o recebimento do
processo, encaminhar comunicação ao interessado com cópia da
decisão.
Art. 17 O prazo para cumprimento das decisões é de 120 (cento e
vinte) dias, contados da data do recebimento do processo na origem.
Parágrafo

único

A

decisão

do

Conselho

de

Administração

excepcionalmente poderá deixar de ser cumprida no prazo de 120
(cento e vinte) dias se após o julgamento, for demonstrado pela
Diretoria de Previdência, por meio de comparativo de cálculo dos
benefícios, que ao beneficiário foi deferido outro benefício mais
vantajoso, desde que haja opção expressa do interessado, dando-se
ciência ao órgão julgador com o encaminhamento dos autos.

CAPÍTULO VII
FORMALIZAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES
Art.

18

As

deliberações

do

Conselho

de

Administração

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, sobre matéria de competência
do Conselho e o seu registro dar-se-á em Ata;
Art.

19

As

deliberações

do

Conselho

de

Administração

da

PARANAPREVIDÊNCIA serão transcritas na ata dos trabalhos, das quais
dar-se-á ciência à Diretoria Executiva da Entidade.
Art.

20

As

deliberações

do

Conselho

de

Administração

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 - menção de deliberação anterior em remissão ou revogação, quando
for o caso;
VI - local e data;
VII - assinatura do Presidente do Conselho.
Art.

21

A

deliberação

do

Conselho

de

Administração

da

PARANAPREVIDÊNCIA, na forma de sua competência, será registrada
em livro próprio e encaminhada à Diretoria Executiva da entidade para

produzir efeitos nela contidos e realizada a sua publicação no Portal da
Transparência da Entidade.

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 As reuniões do Conselho de Administração 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. 23 O presente Regimento Interno poderá ser alterado por
proposta do Presidente ou de quaisquer de seus membros mediante
aprovação do Plenário.
Art. 24 Os casos e situações omissas neste Regimento Interno serão
decididos pelo Presidente ad referendum do Plenário.
Art. 25 Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua
publicação e ficará disponível no sítio da PARANARPEVIDÊNCIA.
Art. 26 Revogam-se as disposições em contrário.

