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Conselhos e  
suas Competências  
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Eu 







 Atuação 

 

 Papel Fiscalizador 

 

 Prerrogativas 



Tomada de 
decisões 
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Justificar Atos 







Constituição Federal 1988 

Art. 10. É assegurada a participação 
dos trabalhadores e empregadores 
nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses 
profissionais ou previdenciários 
sejam objeto de discussão e 
deliberação. 



•Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência ... (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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Lei 9.717/98 

Art. 1º Os RPPS ... deverão ser organizados, 

baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, 

de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, 

observados os seguintes critérios: 

[...] 



Lei 9.717/98 
Art. 1º  

[...] 

VI - pleno acesso dos segurados às 

informações relativas à gestão do regime e 

participação de representantes dos servidores 

públicos e dos militares, ativos e inativos, nos 

colegiados e instâncias de decisão em que 

os seus interesses sejam objeto de discussão 

e deliberação; 



“Art. 8º Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou 
entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade 
gestora do respectivo regime próprio de previdência 
social e os membros dos seus conselhos e comitês 
respondem diretamente por infração ao disposto 
nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime 
disciplinar estabelecido na Lei Complementar n° 109, 
de 29 de maio de 2001, e seu regulamento, e conforme 
diretrizes gerais. (alterado Lei 13846/2019) 



“Art. 8º-B Os dirigentes da unidade gestora do regime 
próprio de previdência social deverão atender aos 
seguintes requisitos mínimos:  
I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em 
alguma das demais situações de inelegilidade previstas 
no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e 
prazos previstos na referida Lei Complementar;  
(incluído Lei 13846/2019) 



“Art. 8º-B Os dirigentes da unidade gestora do regime 
próprio de previdência social deverão atender aos 
seguintes requisitos mínimos: 
  
II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos 
termos definidos em parâmetros gerais; (incluído Lei 

13846/2019) 



“Art. 8º-B ... 
 

Parágrafo único. Os requisitos a que se referem os 
incisos I e II do caput deste artigo aplicam-se aos 
membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do 
comitê de investimentos da unidade gestora do 
regime próprio de previdência social. (incluído MPV 871/2019) 



3.2.14 - CONSELHO DELIBERATIVO  
O RPPS deverá obrigatoriamente manter Conselho Deliberativo 
... 
O Conselho Deliberativo, como última instância de alçada das 
decisões relativas à gestão do RPPS, e a Diretoria Executiva 
possuem atribuições que se inter-relacionam, mas não se 
confundem: enquanto o Conselho “delibera” sobre as políticas e 
diretrizes estratégicas do RPPS, a Diretoria “executa”, ou seja, 
pratica os atos de gestão que permitirão a implementação das 
políticas.  

PRÓ-GESTAO RPPS – Certificação Institucional 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/pro-gestao-rpps/


Forma de Constituição 
Livre para cada Ente, desde que: 

Paridade dos participantes 

Segurados Ativos Segurados Inativos Governo 





Riscos 
 Falhas de coordenação 

Corrupção 

Desqualificação dos Conselheiros 

 Irresponsabilidades dos 

Legisladores e Sociedade 



Riscos,  

como mitigá-los ? 



Capacitação 

Transparência 

Capacitação 

Transparência 



Ativos 

Do Contra 



Perguntinhas 

Básicas 



 Para que ser conselheiro ? 
 

 O que o conselheiro faz ou deveria fazer? 
 

  Como ser conselheiro ? 
 

 Conselheiros previdenciário ou fiscal? 
 

 Remunerado ou não? 



 

São efetivos ou meros atores 

que interpretam personagens e 

assinam documentos sem 

entender das responsabilidades 

inerentes ao cargo?  







A consolidação do RPPS está fundamentada em três 
pilares: 
 

1 – Repasse em dia 

2 – Conselhos atuantes em defesa do servidor 

3 – Gestores comprometidos e conscientes de seus 
deveres 

 



Melhor Ferramenta da Gestão 
Pública 



Reunião dos Conselhos 



Reuniões dos Conselhos 
 

1 – Situação dos Repasses 
 

 Regular 

 

 Irregular 



2 – Situação dos Parcelamentos 
 

 Regular 

 

 Irregular 

Reuniões dos Conselhos 



 

3 – Saldos 
 

 Conta Corrente 

 

 Investimentos Rentabilidade 

Positiva 

Negativa 

Reuniões dos Conselhos 



5 – Demonstrativos CADPREV/SPS 
 

  

 DIPR - Bimestral 

Reuniões dos Conselhos 





















  Repasses Parcelamentos Rentabilidade Desp Adm Benefícios 

jan/18      2.123.422,64           418.765,44       2.908.229,16       22.942,55       1.552.979,33  

fev/18 1.822.556,51  424.423,79  4.232.316,09  172.757,64  1.549.148,62  

mar/18      1.899.531,05           428.021,43       2.616.455,25                      -         1.538.240,25  

abr/18      1.960.025,55           432.236,19           991.194,52       25.836,83       1.569.578,22  

mai/18      1.962.943,40           435.311,28           295.564,38       47.983,47       2.176.289,11  

jun/18      1.963.318,30           435.123,46       1.324.737,71       54.773,64       1.596.652,94  

jul/18      1.947.523,25           435.651,15       5.204.886,43       33.740,20       1.593.538,43  

ago/18      1.974.997,82           438.889,70       2.514.875,35       53.514,11       1.633.962,96  

set/18      2.031.124,28           440.501,16       2.600.085,92       54.773,64       1.644.183,49  

out/18      2.028.131,45           444.673,80           862.962,12       55.938,91       1.644.483,61  

nov/18      2.061.627,95           447.950,73           262.326,32       24.932,32       1.733.772,38  

dez/18      3.821.336,17           457.442,53       1.816.534,62       60.241,22       2.379.601,07  

Total    25.596.538,37       5.238.990,66     25.630.167,87     607.434,53     20.612.430,41  
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Reuniões dos Conselhos 



Na Ata deve constar: 

 

 Anotações importantes 

 Regularidades / Irregularidades 

 Soluções encontradas 

 Planejamento para adequações 
  



Nada deu certo ?  
 

Encaminhar Comunicação: 
 

 Controladoria  

 Câmara de Vereadores; 

 Ministério Público; 

 TCE; 

 Sprev; 
 

Portaria 464 - Art. 50.  - § 1º - II  

“...comunicação do descumprimento da obrigação aos órgãos de controle 
interno e externo e ao Ministério Público competentes;”  

  



Conselheiros 
Prefeito 

Diretores do RPPS 



Previdência sem Amor 

É Solidão, 

Amor sem Previdência  

É Caixão ! 

E se não houver fidelidade, 

Não tenha dúvida, 

Vai ter Confusão! 



Vou explicar com paciência 

Como é chifre na previdência, 

Talvez fique aperreado, 

A pedra pode cair no seu telhado.  



Na reunião dos Conselhos 

O servidor não quer participar, 

Mas nos corredores 

Leva a vida a reclamar, 

Agora com a 464 

Irás se responsabilizar. 

 

 



Então amigo Conselheiro, 
A previdência tenha Amor e Carinho, 
Tá nela todo dinheiro, 
Quando a saúde faltar 
E você ficar velhinho, 
Não venha a se arrepender 
De durante sua vida 
A sua parte deixou de fazer. 



Acompanhe o portal transparência, 
Participe da reunião, 
De sua Previdência 
Faça parte da gestão, 
Tenha ao RPPS fidelidade, 
Trate como Mozão, 
Isso é Amor de Verdade, 
Deseje e pratique a si e ao outro 
Paz e Felicidade. 



Previdência, vou precisar de você 
Previdência, vou precisar de você 
Previdência ! 
  
Aí legislador, qual é o seu valor ? 
Aí legislador, qual é sua atenção? 
Aí legislador, reclama sem atitude 
Perde sua razão ! 



Aí servidor, reclama não fiscaliza, 

Aí servidor, do conselho nunca foi a reunião 

Aí servidor se a previdência quebrar 

Tu vai ficar na mão ! 



Atenção gestor público 

Atenção por favor ! 

Faça o repasse da Previdência de todo servidor 

Atenção, atenção ! 

Todos vão lembrar de sua atitude na próxima 
eleição ! 



Atenção, atenção 

Orgaõs orientadores, precisamos de orientação! 

Só recebemos auditoria e notificação 

TCE/Sprev não faz isso com nós não! 



Do Artigo 40 não podemos esquecer, 

Todos os benefícios queremos receber, 

Aí cidadão o que você vai fazer? 

Mostre seu valor e consciência,  

Não deixe a banda passar 

Faça parte da Gestão da sua Previdência! 



Amigo vou te dizer 

Amigo vou te falar 

Prepara o cangote 

A reforma da Previdência 

Vai te pegar, 

No mínimo anos a mais 

Irás ter que trabalhar! 



Mulheres, deveres iguais? 

Terão direitos iguais? 

Além dos afazeres do lar 

Anos a mais 

Estes mesmos anos 

Da sua vida vão tirar 

No dia da aposentadoria 

A morte mais perto vai chegar 



O Futuro em nossas mãos ! 
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