
Regimento Interno do 
Conselho de Administração do IBPREV 001/2022

O  Conselho  de  Administração  do  Instituto  Brusquense  de
Previdência – IBPREV, altera Regimento Interno do Conselho
de  Administração  do  IBPREV revoga  as  disposições  em
contrário e dá providências.

Por  deliberação  o  Conselho  de  Administração  do  Instituto  Brusquense  de
Previdência – IBPREV, no uso das atribuições que lhe conferem o caput do art. 28,
inc. IV e art. 30, combinados com o inc. XI e XIII da LCM 174/2011, resolve:

Capítulo I. Das Disposições Preliminares

Art. 1°. O presente Regimento Interno, em cumprimento ao que determina o inc. III,
do art. 30 da Lei Complementar n° 174, de 20 de setembro de 2011, regulamenta a
composição, as atribuições e o funcionamento do Conselho de Administração, como
órgão superior de deliberação colegiada, incumbido de administrar e fazer cumprir os
objetivos  institucionais  do  Instituto  Brusquense  de  Previdência  –  IBPREV,  órgão
gestor  do Regime Próprio  de Previdência dos Servidores Públicos Municipais  de
Brusque – RPPS. 

Capítulo II. Da Composição.

Art. 2°. O Conselho de Administração é composto, nos termos dos artigos 28, 29 e
30 da Lei Complementar n° 174, de 20 de setembro de 2011, de 09 (nove) membros,
alguns eleitos por seus pares e outros nomeados por indicação do Prefeito Municipal
de Brusque, pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, sendo admitida
uma recondução, da seguinte forma:

Membros Indicados: 
I – 2 (dois) conselheiros, e respectivos suplentes, indicados pelo Prefeito Municipal: 
a) sendo 1 (um) servidor ativo e 1 (um) servidor inativo ou pensionista, vinculados ao
RPPS; 
II – 1 (um) conselheiro, e respectivo suplente, indicado pelo Presidente da Câmara
de Vereadores,  dentre  servidores  ativos,  inativos  ou pensionistas  da Câmara de
Vereadores, vinculados ao RPPS; 
Membros Eleitos:
III  –  05  (cinco)  conselheiros,  e  respectivos  suplentes,  eleitos  na  forma  do



regulamento:
a)  sendo 04 (quatro)  servidores  ativos  e 01 (um)  servidor  inativo ou pensionista
vinculados ao RPPS; 

Membro Nato:
IV – O Diretor-Presidente do IBPREV que será também o presidente do Conselho de
Administração. 

§  1°.  Os  membros  do  Conselho  de  Administração  eleitos  e  indicados  e  seus
respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, cujo mandato, será
de dois anos, sendo admitida a recondução por uma vez. 

§ 2º. O regulamento para a eleição dos Conselheiros, previsto no Inciso III  deste
artigo  será  elaborado  pelo  Poder  Executivo  com acompanhamento  do  Sindicato
representativo da classe de servidores. 

§ 3°. No processo eletivo, cada servidor terá o direito de votar em até 05 (cinco)
representantes, sendo:
a) 04 (quatro) votos destinados a candidatos e servidores ativos; e,
b) 01(um) voto destinado a candidato e servidor inativo. 

§ 4°. A nomeação e posse, em cargo de provimento em comissão de membro eleito
do Conselho de Administração resulta na perda imediata do mandato. 

Capítulo III. Dos Conselheiros.

Art. 3° São obrigações dos membros titulares do Conselho de Administração:
I  –  apresentar-se  às  reuniões  do  Conselho  de  Administração  e  delas  participar,
sendo-lhe  assegurado fazer  o  uso da palavra,  bem como,  formular  proposições,
discutir e deliberar sobre qualquer matéria concernente às atribuições do Conselho e
realizar todos os atos inerentes ao exercício do mandato de Conselheiro; 
II  –  desempenhar  as  atribuições  para  as  quais  foi  designado,  delas  não  se
escusando, exceto por motivo justificado, registrado por meio eletrônico, justificativa
esta que será apreciada pelo Conselho; 
III  –  apresentar,  dentro  do  prazo  estabelecido,  pareceres  ou  prestações  de
informações que lhe forem solicitados, observada a necessidade e a formalidade dos
assuntos; 
IV – ser depositário fiel, para efeitos legais e administrativos, de processos, papéis,
documentos  e  outros  expedientes,  quando  com  vista  e  carga  para  estudos  ou
pareceres; 
V – comunicar ao Presidente do Conselho, para conhecimento e providências deste,
quando por justo motivo, não puder comparecer às reuniões; 



VI – participar de atividades formativas deliberadas pelo Conselho de Administração; 
VII – cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 
VIII – cumprir e fazer cumprir o código de Ética do IBPREV; 
IX – cumprir e fazer cumprir os códigos e regramentos internos do IBPREV.

§ 1°.Os membros do Conselho de Administração, deverão comprovar que possuem
a certificação pertinente, conforme previsto no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717,
de 1998,  emitido por  instituição certificadora reconhecida na forma do art.  8º  da
Portaria Nº 9.907, de 14/04/2020, nos termos da determinação legal vigente, sob
pena  de  não  ingressarem e/ou  permanecerem nas  suas  respectivas  funções  no
IBPREV.

Art. 4°. Os membros do Conselho de Administração não serão destituíveis ad nutum,
somente podendo ser afastados de suas funções depois do trânsito em julgado de
decisão proferida em processo administrativo, por falta grave ou infração punível
com demissão, ou ainda, em caso de vacância, nos casos de: 
I – falecimento; 
II – renúncia; ou 
III – desinteresse do Conselheiro, manifestado por 03 (três) faltas consecutivas ou 4
(quatro)  alternadas  às  reuniões  do  Conselho,  no  mesmo  exercício,  excetuadas
faltas decorrentes de caso de força maior e de caso fortuito. 
IV – perda de condição de segurado ou beneficiário do IBPREV.

§ 1°. Em caso de afastamento temporário ou impedimento, o Conselheiro deverá
justificar a sua ausência às reuniões ordinárias/extraordinárias, por escrito ou por
meio eletrônico, através do envio de e-mail ou mensagem para um dos endereços
institucionais  oficiais  do  IBPREV,  com  antecedência  mínima  de  05  (cinco)  dias,
hipótese em que será representado pelo seu suplente, sendo a ausência injustificada
computada como falta.

§ 2°. Se a ausência do Conselheiro vier a caracterizar falta de interesse, nos termos
do inciso III deste artigo, será formalmente extinto o seu mandato e a convocação do
respectivo  suplente  que  assumirá  em  definitivo,  por  meio  de  Portaria  do  poder
Executivo Municipal observada a ordem classificatória de votos quando se tratar de
Conselheiro eleito. 

§  3°.  É permitida a presença dos Conselheiros Suplentes em todas as reuniões
plenárias, nas quais poderão participar e fazer o uso da palavra quando autorizado
pelo presidente, mas sem direito a voto. 



Capítulo IV. Do Presidente do Conselho

Art. 5° O Diretor-Presidente do IBPREV, cargo de livre nomeação e exoneração pelo
Chefe  do  Poder  Executivo,  será  também  o  Presidente  do  Conselho  de
Administração.

Parágrafo  Único.  Dentre  demais  atribuições  que  lhe  forem  conferidas  em  sua
atuação no Conselho de Administração, ao Presidente compete ainda:
I  –  representar  o  Conselho  de  Administração  e  zelar  pelo  seu  valor,  princípios,
manifestações e deliberações;
II – cumprir e fazer cumprir as decisões proferidas pelo Conselho de Administração; 
III – conduzir, executar e organizar a ordem de trabalhos do Conselho;
IV – abrir, presidir encerrar as reuniões, mandar proceder a leitura de expedientes
para  conhecimento  e  deliberação  do  Conselho,  bem  como, realizar  o  voto  de
qualidade/minerva em casos de empates nas votações do Conselho e proclamar os
respectivos resultados;
V– conduzir as questões de ordem, reclamações ou solicitações em plenário; 
VI – dar conhecimento aos Conselheiros da correspondência oficial endereçada ao
Conselho, bem como, as matérias expedidas ou outras matérias, atos ou fatos de
interesse do Conselho; 
VII – convocar reuniões ordinárias e extraordinárias nos termos deste Regimento; 
VIII – manter a ordem das reuniões, suspendendo-as em situações conflituosas que
impeçam  o  adequado  andamento  dos  trabalhos  e  reabrindo-as  no  momento
oportuno; 
IX – assinar todos os atos e papéis do expediente a seu cargo, e, com os demais
Conselheiros, as atas das reuniões; 
X – colocar para aprovação do plenário as matérias propostas pelos Conselheiros,
mediar os expedientes que deverão integrar a pauta da reunião subsequente; 
XI – apreciar e homologar os requerimentos de afastamento provisório ou definitivo
dos membros do Conselho, atualizando os demais Conselheiros sobre os pedidos de
afastamentos; 
XII  –  convocar  o  suplente  para  assumir  o  mandato,  no  caso  de  vacância  por
afastamento do membro efetivo até que se esgotem as possibilidades de suplentes
disponíveis.
XIII  –  autorizar  sempre  que  necessário  e  com  a  deliberação  do  Conselho
Administrativo,  verbas  para  custeio  em  congressos,  conferências,  seminários  e
cursos para a formação especializada dos membros dos Conselhos do IBPREV  e
solicitar  recursos humanos,  materiais  e  serviços imprescindíveis  e  adequados ao
desenvolvimento das atribuições do Conselho; 
XIV – cumprir e fazer cumprir os dispositivos deste Regimento e exercer as demais
atribuições lhe conferidas legalmente. 



XV  –  encaminhar  ou  solicitar  a  Diretoria  Executiva  do  IBPREV,  sempre  que
necessário  e  solicitado  pelos  Conselheiros,  informações,  documentos  e
esclarecimentos que se fizerem necessários para o cumprimento das atribuições do
Conselho de Administração; 
XVI – convidar, quando se fizer necessário ou mediante deliberação do Conselho
Administrativo, técnico ou especialista (interno ou externo) para fazer exposições aos
Conselheiros  sobre  matéria  previdenciária,  administrativa,  financeira  ou  jurídica,
para corroborar com as demandas do Conselho em matéria a ser discutida e votada;
XVII – Na reunião de posse, realizar a eleição de um secretário e um respectivo
suplente,  dentre  os  membros  do  Conselho  Administrativo,  para  auxiliar  nos
trabalhos, em caráter permanente, pelo período de 01 (um) ano;
XVII – encaminhar ao Conselho de Administração a Política de Investimentos.

Capítulo V. Da Competência

Art. 6°. Compete ao Conselho de Administração: 
I – analisar e aprovar a proposta orçamentária do IBPREV; 
II – deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução orçamentária
do IBPREV; 
III – decidir sobre a forma de funcionamento do Conselho;
IV – elaborar e reformular os Regimentos e Códigos do IBPREV, nos termos da
legislação vigente; 
IV – fiscalizar a regularidade do recolhimento das contribuições, inclusive verificando
a correta base de cálculo e a aplicação das alíquotas; 
V – analisar e fiscalizar a aplicação do saldo de recursos do RPPS quanto à forma,
ao prazo e à natureza dos investimentos; 
VI  –  expedir  instruções  necessárias  a devolução  de  parcelas  de  benefícios
indevidamente recebidos que forem comprovadamente recebidos de forma indevida,
observado  o  trâmite  de  apuração  na  esfera  administrativa  conforme  previsto  na
legislação municipal vigente;
VII – propor a alteração das alíquotas referentes às contribuições previdenciárias
referentes  ao  art.  13  da  Lei  Complementar  n°  174/2011,  para  assegurar  a
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, com base nas avaliações
atuariais;
VIII – aprovar e encaminhar ao setor competente para dar publicidade, a Política de
Investimentos do RPPS para o próximo exercício fiscal; 
IX – garantir, fiscalizar e manter ações e políticas de pleno acesso das informações
de gestão do IBPREV aos segurados e seus dependentes; 
X – promover  ações que possibilitem aos servidores,  segurados e dependentes,
possuir  amplo  acesso  sobre  os  trabalhos  desenvolvidos  pelo  Conselho
Administrativo,  em  prol  da  divulgação  e  publicidade  das  informações  e  ações,
através da publicação dos atos no sítio eletrônico do Município e/ou do IBPREV, no



desenvolvimento e divulgação das informações disponibilizadas aos Conselheiros
por  meio  das demais  ferramentas  eletrônicas,  bem como na imprensa oficial  do
Município de Brusque quando possível; 
XI  –  dirimir  dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares,  relativas ao
RPPS, nas matérias de sua competência;
XII – decidir recursos interpostos de despachos sobre concessão ou denegação de
benefícios; 
XIII – deliberar sobre outros assuntos de interesse do RPPS e do IBPREV; 
XIV –  normatizar  as  regras  das perícias  médicas,  nos termos do art.  98  da Lei
Complementar 174/2011;
XV – propor regras para melhora no fluxo de atendimento ao servidor/segurado, na
condução dos trabalhos do IBPREV, observando a legislação pertinente;
XVI – analisar e aprova propostas de desenvolvimento de programas e afins, de
fomento  de ações voltadas para  educação  previdenciária,  implantação de novas
estratégias e demais ações voltadas para a inovação tecnológica do IBPREV. 

Parágrafo único – Para a execução dos trabalhos poderão ser constituídas tantas
comissões quantas forem necessárias, para a elaboração de estudos ou pareceres.

Art.  7°.  Para  cumprimento  do  disposto  no  inc.  XII  do  art.  6°,  o  recurso  será
apresentado  ao  Conselho  de  Administração  na  próxima  reunião  ordinária  ou
extraordinária, momento em que será criada a comissão temporária que deverá ser,
composta por três conselheiros escolhidos ou voluntários, para analisar o recurso
previdenciário.

§ 1°. Depois de criada a comissão temporária de análise do recurso previdenciário o
Diretor-Presidente despachará o processo à comissão.

§ 2°. Após sua constituição a comissão será organizada em 1 (um) coordenador, 1
(um) relator e 1 (um) secretário.

§ 3°. O relator terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para elaborar seu parecer por
escrito  e  submeter  à  análise  dos  aos  demais  membros  da  Comissão,  após
deliberação da Comissão, no dia útil  subsequente, o relatório será disponibilizado
para pauta e votação do Conselho Administrativo. 

§4º – É vedado aos Conselheiros realizar consultas e assessorias com servidores
que já proferiram sua decisão, parecer referentes ao respectivo processo, em fases
anteriores, para preservar o princípio do devido processo legal;

§5º – Nas análises de benefícios recorridos ao Conselho de Administração compete
aos  conselheiros  decidir  a  necessidade  de  convocar  especialistas  do  quadro  de



servidores municipais, para dirimir as dúvidas, desde que observado o disposto no
§4º e que não acarrete custos ao erário;

§ 6°. O parecer contendo o relatório da comissão deverá ser elaborado de forma
clara sobre a conveniência da aprovação ou rejeição da matéria. 

§ 7°.  Após a última reunião da comissão de análise do recurso previdenciário,  o
coordenador da comissão deverá protocolar por meio eletrônico ou outra ferramenta
disponibilizada pela IBPREV, em até 72 (quatro) horas para a próxima reunião do
Conselho, a conclusão dos trabalhos e demais documentos para que seja colocada
na ordem do dia da próxima sessão ordinária ou extraordinária, e encaminhado aos
Conselheiros a respectiva convocação. 

§8º – Até que seja colocado em votação e faça parte do processo de análise de
Benefício Previdenciário do IBPREV, o relatório proferido pela Comissão temporária
é sigiloso, devendo seu conteúdo ser disponibilizado e discutido exclusivamente aos
membros do Conselho de Administração;

§  9°.  Se  o  parecer  do  relator  não  for  acatado  pela  maioria  dos  membros  do
Conselho,  este  será  considerado  rejeitado,  devendo  o  Conselheiro  que  não
concordar com os termos do relatório proferido apresentar voto fundamentado em
separado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período mediante
justificativa. 

§ 10°. O relatório contendo o registro do posicionamento da comissão temporária de
análise de recurso previdenciário será levado ao plenário da reunião ordinária ou
extraordinária do Conselho de Administração para decisão final do colegiado. 

Capítulo VI. Das Reuniões.

Art. 8°. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês,
facultando  ao  mês  de  dezembro,  de  acordo  com  calendário  previamente
estabelecido,  e  extraordinariamente,  mediante convocação de seu Presidente,  ou
por requerimento fundamentado dos Conselheiros e subscrito pela maioria simples
dos membros.

§ 1°. As reuniões poderão ser realizadas presencialmente ou remotamente através
de  ferramentas  tecnológicas  disponíveis,  inclusive,  de  forma  mista  quando  a
estrutura tecnológica do IBPREV suprir adequadamente tal demanda.

§ 2°. A cada trimestre as reuniões deverão ser realizadas, de maneira presencial,
observada  a  legislação  vigente  acerca  de  restrições  de  contato  e  sanitárias,



momento em que poderá ser dispensada tal exigência;

§ 3°. As convocações para as reuniões extraordinárias deverão ser efetuadas no
prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência.

§ 4°. Todas as reuniões do Conselho de Administração são abertas aos funcionários
públicos municipais ativos e inativos, e a quem quiser participar desde que comprove
o interesse público, na condição de ouvinte, sem direito a voz e voto.

Art.  9º. Nas reuniões ordinárias do Conselho os trabalhos obedecerão à seguinte
ordem:
I  –  verificação do número mínimo de conselheiros  presentes  para  realização da
mesma; 
II – comunicações do Presidente do Conselho; 
III – conhecimento, discussão e deliberação de matérias, expedientes, processos e
demais documentos de interesse do Conselho; 
IV – manifestação dos conselheiros; 
V – convocação para a reunião subsequente e encerramento; 
VI – leitura, discussão e aprovação da ata.

Art.  10°.  É  ato  administrativo  de  competência  do  Conselho  de  Administração
deliberar  sobre  assuntos  de  sua  competência,  os  quais,  dependendo  de  sua
relevância,  serão  votados  e  veiculados  por  meio  de  resoluções,  que  serão
numeradas anualmente a partir do número 01 (um) e seguido do respectivo ano de
sua edição.

Parágrafo  único –  As resoluções  e  as  atas  deverão  ser  publicadas  no  site  do
IBPREV. 

Art. 11. A votação será nominal, e eventual voto divergente será redigido pelo seu
prolator,  se  assim  entender  necessário,  e  anexado  ao  respectivo  termo  de
deliberação da maioria, consignando-se o fato em ata.

§ 1° O membro do Conselho de Administração é impedido de votar sempre que tiver
interesse direto ou indireto na deliberação e seu resultado, nos termos da legislação
específica vigente, sendo convocado, neste caso, o seu suplente.

§2º  –  O membro do  Conselho  de Administração  é  suspeito  e  não  poderá  votar
sempre que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados
ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau,
nos termos da legislação específica vigente, sendo convocado, neste caso, o seu
suplente.



Capítulo VII. Das Atas. 

Art. 13. Todos os acontecimentos das reuniões serão registrados em ata por meio de
livro próprio, físico ou digital, a qual será lida para fins de aprovação pelos presentes
na reunião ordinária subsequente.

§1º – Poderá ser dispensada a leitura da ata quando a mesma for encaminhada com
antecedência aos Conselheiros, de no mínimo, 3 (três) dias úteis;

§ 2°. A ata deverá ser remetida aos Conselheiros por meio eletrônico e/ou por cópia
reprográfica assim que finalizado seu registro.

§3º – As divergências de registro nas atas, solicitadas pelos membros do Conselho,
a serem incluídas após a finalização destas, deverão ser encaminhadas para o e-
mail oficial do IBPREV e deverão ser introduzidas como adendo na ata subsequente.

Art.  14.  A  ata  das  reuniões  do  Conselho  de  Administração  mencionará
obrigatoriamente: 
I – o dia, o mês e o ano da reunião, a hora em que foi aberta, o local em que foi
realizada e a forma de interação utilizada; 
II – o número de ordem da reunião; 
III – o nome de quem presidiu os trabalhos e de quem secretariou os trabalhos; 
IV – rol de conselheiros presentes; 
V – registro de eventuais suplentes presentes; 
VI – as comunicações do Presidente; 
VII – matérias objeto de discussão ou deliberação;
VIII – as manifestações e questionamentos realizados pelos Conselheiros, durante
as deliberações;
IX  –  as  manifestações  de  interesse  dos  conselheiros  e  seus  respectivos  votos
quando contrários à maioria, e mais o que ocorrer. 
X – a assinatura do presidente e do secretário.

Capítulo VIII. Do “Quorum”. 

Art. 15. As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a
presença da maioria absoluta dos Conselheiros.

Parágrafo único – Se a primeira chamada não alcançar o “quorum” estabelecido no
“caput”, o Presidente fará outra, quinze minutos após; persistindo a insuficiência de
presenças para o início da reunião, o Presidente a cancelará.



Art.  16.  Pelo  voto  da  maioria  simples  dos  conselheiros  presentes  deliberar-se-á
sobre as matérias submetidas ao Conselho exceto o disposto no artigo 19 deste
Regimento.

Capítulo IX. Das Comissões.

Art.  17.  É  facultado  ao  Conselho  de  Administração,  constituir  comissões
permanentes  ou  temporárias  a  fim  de  atender  ao  disposto  no  artigo  7º  deste
regimento.

§ 1°.  A necessidade da instituição dessas comissões será apontada conforme a
necessidade e compreensão pelo próprio Conselho Administrativo ou por solicitação
da Diretoria Executiva, conforme a necessidade, e serão compostas por 03 (três)
Conselheiros, indicados pelo Conselho, podendo funcionar com a presença de 02
(dois) deles, com a participação dos suplentes interessados. 

§2º  –  Estas  comissões  terão  o  objetivo  de  levantar  informações  técnicas  para
colaborar  no  entendimento  das  matérias  analisadas  em  grau  de  recurso  pelo
Consellho;

§3º – A Comissão poderá convidar outros profissionais com notório conhecimento
técnico  para  realizar  os  esclarecimentos  sobre  a  matéria  analisada,  desde  que
observado o disposto no art. 7º e seus parágrafos.

§ 3°. O Conselheiro somente poderá eximir-se de participar da comissão, mediante
justificativa escrita e fundamentada após a apreciação do Conselho.

§ 4°. Não será concedido qualquer valor remuneratório aos membros das Comissões
permanentes ou temporárias, decorrentes de atuação com base no disposto no art.
7º.

Capítulo X. Disposições Finais.

Art. 18. Os casos omissos e as dúvidas na aplicação do presente Regimento serão
dirimidos pelo Conselho de Administração, com a inclusão dos respectivos temas
nas pautas de reuniões.

Art. 19. As propostas de alteração deste Regimento serão analisadas mediante a
aprovação de, pelo menos, dois terços dos membros do Conselho de Administração;

Art.  20.  As  soluções  das  dúvidas  decorrentes  da  aplicabilidade  das  regras
constantes neste regimento e os casos omissos deverão ser encaminhados para



consulta  e  manifestação  do  Conselho  de  Administração,  através  do  meios  de
comunicação oficial do IBPREV. 

Art. 21. Deliberar no âmbito do conselho, observando os prazos de 30 (trinta) dias
prorrogáveis  por  igual  período,  conforme  estabelecidos  na  Lei  Complementar
147/2009, quanto as respostas, recursos e demandas internas.

Art.  22.  Este  Regimento  Interno  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação
revogando-se as disposições em contrário.

Brusque, 20 de outubro de 2022.

HUMBERTO MARTINS FORNARI
Presidente do Conselho de Administração do IBPREV
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