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CAPÍTULO I
DA NATUREZA
 
Art. 1.º - O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social
de Campo Novo de Rondônia - IPECAN, criado pela Lei 049
de 29 de dezembro de 1994, reestruturado pela Lei n.º 839, de
31 de Maio de 2019, com funções consultivas e fiscalizadoras
da previdência dos servidores públicos do Município de Campo
Novo de Rondônia, reger-se-á pelo presente regimento,
observadas as normas e disposições fixadas em Lei.
 
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
 
Art. 2.º - O Conselho Fiscal será constituído de 03 (três)
membros titulares e 02 (dois) membros suplentes, indicados
por entidades sindicais, conforme Art. 77 da Lei 839/2019,
definidos pelos seguintes critérios:
§ 1.º - Exercerá a função de Conselheiro Fiscal do IPECAN,
servidores efetivos e estáveis, não ocupantes de cargos
comissionados ou eletivos com formação mínima em Nível
Médio.
§ 2.º - Cabe ao Superintendente solicitar das entidades sindicais
a indicação dos membros que irão compor o Conselho Fiscal,
os quais posteriormente serão nomeados através da Portaria da
Diretoria Executiva do IPECAN.
 
Art. 3.º - O mandato dos membros do Conselho Fiscal,
indicado a partir da aprovação da Lei 839/2019 será 04 (quatro)
anos, conforme Art. 80, da Lei 839/2019, sendo admitida a
recondução no exercício seguinte.
 
Art. 4.º - Em caso de licenças ou afastamentos estes deverão
ser previamente requeridos e dependerão de aprovação do
Conselho.
§ 1.º - O Conselheiro deverá apresentar por escrito ao
presidente do Conselho Fiscal o motivo do afastamento ou
licença, com a devida comprovação, no prazo de 48 horas de
antecedência.
§ 2.º - O membro titular do Conselho Fiscal que não puder
comparecer as reuniões deverá comunicar a um dos membros
suplentes para que o substitua e também informar o nome do
mesmo ao presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas.
§ 3.º- A justificativa da ausência em reuniões deverá ser
comunicada em até 48 horas da mesma para que seja
considerada falta justificada e constará na ata da reunião
posterior a falta.
 
Art. 5.º - Em caso de afastamento definitivo do titular ou
licença aprovada pelo Conselho o suplente assumirá até o final
do mandato do Conselho, ou até o final da licença.
 
Art. 6º - Em caso de vacância do titular e suplente, far-se-á
nova definição dos Conselheiros, conforme o que estabelece a
Lei nº. 839 de 31 de maio de 2019, Art. 77, Parágrafo Único.



 
Art. 7º – Conforme § 7º, do Art. 79 da lei 839/2019, o servidor,
sempre que necessário, no exercício de suas atividades de
Conselheiro Fiscal ficará dispensado das atribuições de seu
cargo, sendo que o tempo de serviço será contado para todos os
efeitos legais.
 
Art. 8º – É vedada a participação dos membros do Conselho
Fiscal na Diretoria Executiva.
 
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
 
Art. 9º – Ao Conselho Fiscal competem as seguintes
atribuições:
I - elaborar seu regimento interno;
II - eleger seu presidente na primeira reunião após a posse;
III - acompanhar a execução orçamentária do IPECAN;
IV - julgar os recursos interpostos por segurados e dependentes
dos despachos atinentes a processos de benefícios;
V - acompanhar as receitas do Instituto, provenientes de
Contribuições dos Segurados, patronal e de Parcelamentos;
VI - acompanhar as despesas previdenciárias e administrativas
do IPECAN;
VII - analisar as Prestações de Contas e emitir parecer sobre as
mesmas;
VIII - notificar os Entes quanto à falta de recolhimentos de
contribuições ao IPECAN.
IX - Outras atribuições Contidas na Lei 839/2019 de
31/05/2019.
 
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
 
Art. 10º – O Conselho Fiscal compor-se-á de:
I - Presidente;
II - Secretário;
III - Membro;
 
Art. 11º – O Conselho Fiscal reunir-se-á em sessão ordinária
mensalmente, conforme calendário elaborado, e
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação
do presidente (a) ou da Superintendência do Instituto de
Previdência do IPECAN.
 
Art. 12º – O Conselho Fiscal poderá requisitar a presença nas
reuniões ordinárias e extraordinárias de especialistas,
servidores que prestam serviço através do Termo de
Cooperação, prestadores de serviços terceirizados, autoridades
ou grupos de pessoas ligadas aos assuntos abordados pelo
conselho correlacionados ao instituto.
 
Art. 13º – As reuniões ordinárias e extraordinárias constarão
de pauta e ordem do dia que incluem:
I – Apresentação dos relatórios encaminhados pelo IPECAN;
II – Análise, apreciação, discussão e votação da matéria
incluída na pauta;
III - Assuntos gerais.
 
Art. 14º– Para cada reunião haverá uma ATA, redigida pelo
secretario constando:
I - dia, mês, ano, hora e local de sua realização;
II - nome do Presidente e demais Conselheiros presentes;
III - indicação de outro participante se houver;
IV - descrição dos assuntos tratados e declaração de votos se
houver.
 
Parágrafo Único – O comparecimento dos conselheiros às
reuniões será comprovado pela assinatura, na ata das reuniões.
 
Art. 15º – O Conselho Fiscal deve analisar documentos de
movimentação e aplicação dos recursos do Instituto, caso haja
indícios de irregularidades serão levados ao conhecimento do
Conselho Deliberativo para tomar as providências necessárias.



 
Art. 16º – O Conselho Fiscal reunir-se-á com um "quórum"
mínimo de 2/3 (dois terços) dos seus membros.
 
Art. 17º – Após a apresentação da matéria e concedida
manifestação dos Conselheiros, o Presidente submeterá esta à
votação da plenária.
§ 1.º - Em regime de votação, nenhum Conselheiro poderá se
abster de votar, inclusive o Presidente.
§ 2.º - O (a) Superintendente ou os diretores do IPECAN,
quando participarem as reuniões do Conselho Fiscal não terá
direito a voto.
 
Art. 18º – O Conselho Fiscal realizará de forma mensal o
acompanhamento dos demonstrativos contábeis e da Gestão do
RPPS.
 
Parágrafo Único: No desempenho das funções atribuídas a
este Conselho, poderá ser requisitados ao Instituto que
disponibilize qualquer documento que seja necessário para
análise e apreciação;
 
Art. 19º – O Conselho Fiscal realizará de forma anual a análise
da Prestação de Contas do Instituto, acompanhado do Relatório
de Gestão e do Relatório da Controladoria. Após esta analise o
Conselho emitira um parecer quanto aos achados na referida
Prestação de Conta.
 
Art. 20º – O Conselho Fiscal emitirá pareceres ou indicações
específicas de suas atribuições decorrentes das análises
realizados que, quando necessária serão remetidas ao Conselho
Deliberativo e aos Gestores do Instituto.
 
Parágrafo Único: O Conselho Fiscal terá até 10 (dez) dias
úteis para encaminhar ao IPECAN as atas lavradas em reuniões
ordinárias ou extraordinárias.
 
CAPÍTULO V
DA PRESIDÊNCIA
 
Art. 21º – O Conselho elegerá a cada 02 (dois) anos, dentre os
membros, pela totalidade dos conselheiros titulares, um
Presidente, podendo ser reconduzido por igual período.
 
Art. 22º – Competem ao Presidente, as seguintes atribuições
pertinentes ao cargo:
I - Divulgação do cronograma das Reuniões ordinárias;
II - Convocação das reuniões extraordinárias com antecedência
de pelo menos 24h00min;
III - Representar o Conselho Fiscal ou designar representante.
IV- Atender as solicitações do Conselho Deliberativo, do
Instituto ou de outros interessados, quando solicitado;
V - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.
VI - Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias.
§ único- A convocação descrita no item II poderá ocorrer
através de convite ou edital que poderá ser encaminhado via
Whatsapp, e-mail pessoal ou do conselho ou através de
publicação oficial nas páginas do IPECAN.
 
CAPÍTULO Vl
DOS ATOS
 
Art. 23º – Os atos deliberados e aprovados pelo Conselho
Fiscal serão relatos em Atas, exceto os de cunho pessoal que
possam causar constrangimentos ou envolvam servidores
públicos.
 
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 24º – As dúvidas que surgirem na aplicação deste
Regimento serão resolvidas pelo Conselho Fiscal, que também
decidirá os casos omissos.
 



Art. 25º – O presente regimento só poderá ser alterado por
deliberação total de seus membros.
 
Art. 26º – É vedado aos Conselheiros manifestar-se sobre
assuntos antes da sua resolução final, salvo às pessoas
diretamente interessadas no respectivo assunto.
 
Art. 27º - Este Regimento, aprovado por este conselho entrará
em vigor na data de sua aprovação.
 
Campo Novo de Rondônia – RO, 11 de Março de 2021.
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