
 JUAZEIRO DO NORTE-CE, 05 DE MAIO DE 2021  DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO               03

DECRETO Nº 636 DE 26 DE ABRIL DE 2021

Aprova o Regimento Interno do Fundo

Municipal de Previdência Social dos Servidores

de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO

NORTE, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o

art. 72, inciso VII da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado na forma do Anexo a este Decreto, o

Regimento Interno do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

DO NORTE – CE – PREVIJUNO, criado através da Lei

Complementar nº 23, de 25 de maio de 2007.

Art. 2º. Ficam revogados os Decretos Nº 237 e Nº 271, de 13

de fevereiro de 2008 e de 16 de outubro de 2008, respectivamente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do

Norte – Ceará, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2021.

Glêdson Lima Bezerra

Prefeito Municipal

Jesus Rogério de Holanda

Gestor do Previjuno

ANEXO AO DECRETO Nº 636 DE 26 DE ABRIL DE 2021, DE

REGIMENTO INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

I - DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 1º. O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de

Juazeiro do Norte - CE, criado pela Lei Complementar nº 23, de 25

de maio de 2007, é o órgão responsável pela administração,

gerenciamento e operacionalização do regime previdenciário próprio

adotado pelo Município, incluindo a arrecadação e gestão de recursos

e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção

dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte aos seus segurados

e a seus dependentes, na forma da Lei.

§1º O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de

Juazeiro do Norte – PREVIJUNO é vinculado à estrutura

administrativa da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, na forma

da Lei complementar nº 119, de 26 de outubro de 2018.

§2º O PREVIJUNO Tem por Sede e Foro o município de Juazeiro do

Norte - CE e possui gestão administrativa e financeira descentralizada,

com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios.

§3º O PREVIJUNO É autônomo na sua gestão mas, subordinado a

supervisão e fiscalização, segundo critérios estabelecidos na

Constituição Federal e normas vigentes, conforme abaixo:

I - do Controle Interno:

a) pelo Poder Executivo Municipal, através da Controladoria e

Ouvidoria Geral do Município -CGM;

b) pelo do Próprio Instituto, através do seus Conselho Curador e

Conselho de Administração.

II - do Controle Externo:

a) pelo Poder Legislativo Municipal;

b) pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE;

c) pelo Ministério da Economia, através da Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho.

Art. 2º. São atribuições específicas do PREVIJUNO (LC 119/18):

I - Gerenciar, direta ou indiretamente, a concessão, o pagamento e a

manutenção dos benefícios previdenciários concedidos aos servidores

efetivos;

II - garantir a participação de representantes dos segurados ativos,

inativos e pensionistas nos colegiados e instâncias de decisão em que

os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação, cabendo-

lhes o direito de acompanhar e fiscalizar a administração;

III - assegurar os benefícios de aposentadoria e pensão por morte;

IV - proceder a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os

inativos e pensionistas do regime, com periodicidade não superior a

05 (cinco) anos;

V - emitir pareceres em processos administrativos de sua competência;

VI - disponibilizar ao público, inclusive por meio de rede pública de

transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e
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despesas do Instituto, bem como sobre os critérios e parâmetros

adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, adotando

os princípios da legislação da transparência pública.

II - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 3º. A organização administrativa do PREVIJUNO será composta

pelo Conselho Curador, com funções de deliberação superior (LC

23/08) e pelo Conselho de Administração, ao qual compete a

administração do Fundo Contábil, na forma do Art. 6°A, Parágrafo

único, incisos I e II, da Lei Complementar n° 112, de 05 de julho de

2017, acrescido pela LC 119/18.

III - DO CONSELHO CURADOR

Art. 4º. Compõem o Conselho Curador do PREVIJUNO os seguintes

membros: 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal; 2

(dois) representantes do Poder Legislativo Municipal; 1 (um)

representante da OAB-CE., subsecção de Juazeiro do Norte e 4

(quatro) representantes dos segurados, sendo que dos segurados, serão

2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Curador do

PREVIJUNO, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo serão

designados pelo Chefe de cada Poder; o representante da OAB, pelo

Presidente da Entidade e os representantes dos segurados serão

escolhidos dentre servidores públicos municipais, por eleição, garantida

a participação de servidores inativos, conforme Lei Complementar

37/2007.

Art. 5º. O Conselho Curador se reunirá sempre que possível com a

totalidade de seus membros, pelo menos, três vezes ao ano.

Art. 6º. Ao Conselho Curador compete velar pelos seus compromissos,

diretrizes e objetivos, buscando, de forma constante e permanente

que a instituição se comprometa com a garantia do nível de excelência

e de qualidade no encaminhamento, solução e execução das matérias

levadas a sua apreciação ou que lhe são pertinentes, buscando

assegurar, em suas decisões, opiniões, votos e atos, a efetividade, o

êxito e a garantia de perenidade do PREVIJUNO nos termos da Lei

Municipal nº 23 de 25 de maio de 2007 e, especificamente:

I - elaborar seu regimento interno;

II - eleger o seu presidente;

III - decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira que

lhes sejam submetidas;

IV - julgar os recursos interpostos das decisões do Prefeito Municipal;

V - acompanhar a execução orçamentária da PREVIJUNO;

VI - apreciar sugestões e encaminhar medidas tendentes a introduzir

modificações na Lei Complementar nº 23/2007, bem como resolver

os casos omissos.

Parágrafo único - As deliberações do Conselho Curador serão

promulgadas por meio de Resoluções.

§ 1°. As deliberações do Conselho Curador serão promulgadas por

meio de Resoluções.

§ 2°. Os membros do Conselho Curador, nada receberão pelo

desempenho do mandato.

IV - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 7º. O Conselho de Administração do PREVIJUNO é composto

pelos seguintes membros:

I - Gestor do PREVIJUNO;

II - Diretor Administrativo;

III - Diretor Financeiro.

Art. 8º. Compete ao Gestor do PREVIJUNO:

I – Administração superior da instituição, representá-la ativa e

passivamente, em juízo ou fora dele;

II - gerir e dirigir todas as atividades administrativas do PREVIJUNO;

III - gerir e movimentar os recursos financeiros do PREVIJUNO

respondendo pela sua aplicação e escrituração contábil;

IV - decidir sobre a alienação e aquisição de bens imóveis, especialmente

os operacionais, sobre a aceitação de dação em pagamento ou doação,

com ou sem encargo;

V - decidir sobre questões de convênios, contratos, acordos e a justes

a serem celebrados pelo PREVIJUNO;

VI - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à arrecadação,

fiscalização e cobrança das contribuições previdenciárias;

VII - contratar auditorias externas periódicas, caso necessário, para

analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros

e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições

previdenciárias, bem como pagamento dos benefícios, submetendo

os resultados obtidos à apreciação do Prefeito Municipal, nos termos

da legislação em vigor;

VIII - supervisionar as atividades dos diretores, com eles colaborando

na gestão das suas atribuições;

IX - convocar e presidir as reuniões do PREVIJUNO;
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X - autorizar licitações, firmar contratos e convênios, observando a

legislação pertinente;

XI - acompanhar a elaboração do Orçamento Anual do PREVIJUNO,

encaminhando-o, até 30 de junho, ao Prefeito Municipal;

XII – diligenciar para a realização do Plano Plurianual do

PREVIJUNO;

XIII - elaborar o Regimento Interno do PREVIJUNO;

XIV - autorizar os atos relativos a concessão dos benefícios

previdenciários;

XV- exercer competência residual, quando inexistir atribuição de órgão

da estrutura da instituição, e competência implícita, quanto aos atos

inerentes às suas atribuições.

XVI - encaminhar anualmente ao Tribunal de Contas do Estado a

prestação de contas da sua gestão;

XVII - encaminhar ao Conselho Curador, para apreciação, o

orçamento do Instituto, o plano de aplicação de reservas, a prestação

de contas e o balanço geral;

XVIII - encaminhar à Câmara Municipal o orçamento do Instituto, o

plano de aplicação de reservas, a prestação de contas e o balanço

geral;

XIX - controlar e gerir todas as relações e os compromissos firmados

pelo PREVIJUNO, fiscalizando a execução orçamentária, bem como

as despesas necessárias à manutenção administrativa do Instituto;

XX - promover a administração geral dos recursos humanos e

financeiros da entidade;

XXI - encaminhar as avaliações atuariais anuais ou semestrais,

conforme as exigências da situação financeira e contábil do

PREVIJUNO, e o balanço para avaliação do Conselho de

Administração e do Conselho Curador e, após, remetê-los à Câmara

Municipal.

XXII - decidir, após os devidos trâmites dos processos administrativos,

sobre pedidos de concessão de benefícios previdenciários;;

XXIII - expedir portarias sobre a gestão interna do PREVIJUNO;

XXIV - submeter ao Conselho Curador as deliberações do Conselho

Administrativo, quando  revestidas de maior complexidade;

XXV – autorizar, juntamente com o Diretor Financeiro, a liquidação

das despesas, as movimentações das aplicações financeiras e as

movimentações bancárias, de competência do PREVIJUNO;

XXVI - desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis com o

cargo.

Art. 9º. Ao Diretor Administrativo compete:

I - planejar, controlar e coordenar as atividades administrativas do

PREVIJUNO, referentes a:

a) funcionalismo;

b) atendimento, protocolo, autuação de processos administrativos,

atualização cadastral;

c) condução de processos administrativos, encaminhando ao Gestor

do PREVIJUNO os que extrapolarem sua competência;

II - encaminhar ao Gestor do PREVIJUNO os processos

administrativos de solicitação de benefícios concluídos, para despacho

e encaminhamento ao TCE-CE;

III - manter cadastros devidamente atualizados de segurados e

pensionistas;

IV  - manter arquivo atualizado dos benefícios concedidos;

V – controlar, com auxílio da Assessoria Jurídica, os processos judiciais

em que o PREVIJUNO for parte.

VI - Coordenar a elaboração do Plano Estratégico do PREVIJUNO.

VII - substituir o Diretor Financeiro na sua ausência, exercendo

cumulativamente ambas as funções.

Art. 10. Ao Diretor Financeiro compete:

I - planejar, controlar e coordenar as atividades de gestão financeira e

atuarial do PREVIJUNO, procedendo a:

a) elaboração dos orçamentos anuais e plurianuais da receita e da

despesa;

b) o plano de aplicações financeiras e eventuais alterações durante a

sua vigência;

c) assessorar o Gestor do PREVIJUNO quanto à gestão das aplicações

financeiras do Instituto.

II – zelar pelo patrimônio e valores do PREVIJUNO;

III – elaborar mensalmente a prestação de contas das despesas do

PREVIJUNO;

IV  manter atualizados os documentos referentes a liquidação de

despesas como:

a)  pagamento de benefícios a segurados e pensionistas

b)  pagamento de despesas para manutenção do PREVIJUNO;

c)  processos licitatórios.

V – assinar juntamente com o Gestor do PREVIJUNO a liquidação

das despesas de competência do PREVIJUNO, as aplicações e resgates

financeiros e demais movimentações bancárias;

VI - organizar e acompanhar as licitações e as compras;
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VII – responder pelos aspectos administrativos e operacionais do

passivo do PREVIJUNO;

VIII - substituir o Diretor Administrativo na sua ausência, exercendo

cumulativamente ambas as funções.

Art. 11. Aos  Assessores Jurídicos e Previdenciários do Previjuno,

compete:

I - defender os interesses da instituição em juízo ou fora dele,

manifestando-se sobre toda e qualquer matéria legal ou que for

submetida pelo Prefeito Municipal ou pelo Gestor;

II - efetuar a cobrança da dívida ativa da instituição;

III - emitir parecer circunstanciado, fundamentado e conclusivo sobre

processos administrativos;

IV - elaborar minutas de contratos e convênios em que seja parte a

Instituição;

V – elaborar e dar assistência jurídica a processos licitatórios;

VI – proceder ao cumprimento das notificações e intimações judiciais

e extrajudiciais;

VII – executar os trabalhos jurídicos relativos à instituição, abrangendo

a emissão de pareceres sobre concessão de benefícios, assim como as

atividades de natureza técnico-jurídica em geral, inclusive a

coordenação de estudos jurídicos de interesse da instituição.

VIII – exercer as atividades relacionadas com a montagem de processos

previdenciários;

IX – executar outras atividades correlatas.

Art. 12. Ao Controlador Interno compete:

I - prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao

Conselho Administrativo do PREVIJUNO, assim como no

estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização

do Manual de Procedimentos o Operacionais do PREVIJUNO;

III - cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância

do Manual de Procedimentos o Operacionais do PREVIJUNO e

propor o seu constante aprimoramento;

IV - atender às solicitações da Controladoria Geral do Município –

CGM, quanto às informações, providências e recomendações;

V - comunicar ao Gestor do Previjuno, com cópia para a

Controladoria Geral do Município – CGM, as situações de ausência

de providências para a apuração e/ou regularização de

desconformidades;

VI – prestar informações permanentes à administração superior sobre

todas as áreas relacionadas com controle seja contábil, administrativa,

financeira, de benefícios previdenciários, ou de cadastros dos

segurados;

VII – velar pela realização das metas pretendidas;

VIII – executar outras atividades correlatas.

Art. 13. Ao Coordenador de Atendimento e Perícia, compete:

I – atender todos os segurados que demandarem pleito previdenciário

na instituição;

II – organizar e cuidar do arquivo previdenciário da instituição;

III – zelar pelas condições de conservação do acervo documental

previdenciário, produzido e acumulado sob sua guarda;

IV – dar encaminhamento ágil, à assessoria de assuntos jurídicos e

previdenciários dos requerimentos formulados pelos segurados;

V – executar as atividades relativas às concessões de benefícios

previdenciários de responsabilidade do PREVIJUNO, mantendo o

cadastro de segurados do sistema devidamente atualizado;

VI - implementar uma política de conscientização e informação, através

de folders e cartilhas, dos direitos dos segurados quanto aos benefícios

concedidos pelo PREVIJUNO;

VII – proceder às ações referentes a manutenção atualizada do

cadastro de segurados inativos, dependentes e pensionistas;

VII – desempenhar outras atividades correlatas.

V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. Os recursos de natureza previdenciária destinados ao Fundo

não comporá, em hipótese alguma, o patrimônio geral do

PREVIJUNO, devendo ser contabilizados à parte.

Art. 15. A revisão atuarial dos Planos de Benefícios e Custeio do

Sistema Previdenciário do PREVIJUNO será apresentado anualmente

ao Conselho Curador, ou extraordinariamente, quando motivos

supervenientes o determinarem, nele constando, obrigatoriamente, o

regime financeiro a ser adotado e seus respectivos cálculos atuariais

Art. 16. São vedadas relações comerciais entre o PREVIJUNO e

empresas das quais qualquer dirigente ou Conselheiro do

PREVIJUNO seja diretor, gerente, cotista ou acionista majoritário,

empregado ou procurador.

Art. 17. É vedado ao PREVIJUNO atuar como instituição financeira,

bem como prestar fiança, aval, ou obrigar-se, de favor, por qualquer

outra forma.

Art. 18. O PREVIJUNO manterá sua contabilidade, seus registros e

seus arquivos atualizados, para facilitar a inspeção permanente dos

órgãos de fiscalização.

Art. 19. O Balanço Geral anual e a Demonstração das Contas de

Resultado de cada exercício, assim como as Demonstrações Contábeis
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Complementares acompanhadas do Relatório de Gestão anual serão

elaboradas obrigatoriamente, para serem apresentadas até o dia 31

de janeiro do ano seguinte.

Art. 20. Todos os benefícios e serviços só poderão ser prestados pelo

PREVIJUNO nos limites atuarialmente definidos e que não

comprometam os Planos de Benefícios.

Art. 21. As aplicações e investimentos efetuados pelo PREVIJUNO

submeter-se-ão aos princípios da segurança, rentabilidade, liquidez e

economicidade, e obedecerão às diretrizes do Conselho Monetário

Nacional.

Art. 22. A inobservância do disposto no presente Regimento Interno

acarretará aos seus infratores a aplicação das penalidades previstas

em lei.

Art. 23. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de

sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado

do Ceará, aos 26 (vinte e seis) dias de abril de dois mil e vinte e um

(2021)./////

DECRETO N.º 640, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

“Dispõe sobre a homologação do Relatório da

Reavaliação Atuarial de 2021, altera o Custo

Normal e modifica o Plano de Amortização

do Regime Próprio de Previdência Social,

custeados pelo Ente Federativo, conforme

diretrizes Emanadas pela Portaria MF 464/

2018 e das outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO

NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere

o art. 72, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do

Norte;

CONSIDERANDO o reinício da contagem do prazo

máximo de 35 (trinta e cinco anos) para o plano de amortização,

trazido pelo artigo 6º, I, da Instrução Normativa SPREV nº 007/

2018, da Portaria MF 464/2018;

CONSIDERANDO que o art. 6º, II da Portaria SEPRT

ME nº 14.816/2020, informa que em caráter excepcional, não será

considerado o exercício de 2020, para contagem dos prazos

remanescentes dos planos de amortização de déficit atuarial de que

tratam à alínea “c” do art. 55 da Portaria MF nº 464/2018 e o inciso

II do § 2º do art. 7º da I.N. SPREV nº 007/2018;

DECRETA:

Art. 1º. A contribuição previdenciária de responsabilidade

do ente relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários e ao

custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e

funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 14,42%

(Quatorze inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidente

sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores

ativos.

Art. 2° - Fica instituído plano de amortização destinado ao

equacionamento do déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da

remuneração de contribuição dos servidores ativos, conforme

alíquotas de contribuição suplementar devidas pelo ente definidas na

tabela anexo a esta Lei.

Art. 3º - Ficam homologado os resultados do Relatório da

Reavaliação Atuarial nº 1.603/2021, data focal 31/12/2020,

realizada em 07 de abril de 2021.

Art. 4º - Revoga-se neste ato, o Decreto nº 362 de 12 de

dezembro de 2017.

Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do

Norte, Estado do Ceará, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do

ano de 2021 (dois mil e vinte e um reais).

GLÊDSON LIMA BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL


