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DECRETO Nº 176, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011.

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PIÊN -
PIÊNPREV.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66,
item IX, da Lei Orgânica Municipal, DECRETA: 

Art. 1º  Fica aprovado o Regimento Interno do Ins�tuto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Piên - PIÊNPREV. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Piên, em 12 de dezembro de 2011. 

GILBERTO DRANKA 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Dirlei Aparecida Pieckocz 
Secretária de Administração 

ANEXO 

REGIMENTO INTERNO 

 
Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE E DURAÇÃO 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-pien-pr


Art. 1º  O Ins�tuto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piên - PIÊNPREV, ins�tuído
pela Lei nº 1110 de 12 de setembro de 2011, en�dade de direito público, dotada de personalidade
jurídica autárquica, com sede e foro no Município de Piên, Estado do Paraná. 

§ 1º A finalidade do PIÊNPREV é a execução do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Piên, a�vos e ina�vos, seus dependentes e pensionistas, na forma da lei. 

§ 2º O PIÊNPREV será regido pela legislação previdenciária em vigor, bem como pelo presente Regimento
Interno e seus regulamentos. 

 
Capítulo II 

DO PATRIMONIO E DAS RECEITAS 

Art. 2º  O patrimônio do PIÊNPREV é formado: 

I - pelos bens, direitos e obrigações do Fundo de Previdência Social do Município de Piên, criado pela Lei
nº 838, de 21 de dezembro de 2004; 

II - pelos atuais bens e direitos da Autarquia; 

III - pelos bens e direitos que vier a adquirir, inclusive por des�nação do Município. 

Art. 3º  Cons�tuem receitas do PIENPREV: 

I - contribuição previdenciária do Município; 

II - contribuição previdenciária dos segurados a�vos; 

III - contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas; 

IV - doações, subvenções e legados; 

V - receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais; 

VI - valores recebidos a �tulo de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Cons�tuição
Federal; 

VII - demais dotações previstas no orçamento municipal; 

VIII - outras receitas. 

 
Capítulo III 
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DA ORGANIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 4º  A estrutura organizacional e dire�va básica do PIÊNPREV compreende: 

I - a Diretoria Execu�va, como órgão execu�vo, integrado pelo Diretor Execu�vo, 1(um) Contador, 1 (um)
Advogado e 1 (um) Agente Administra�vo; 

II - o Conselho de Administração, como órgão superior de norma�zação e deliberação; 

III - o Conselho Fiscal, como órgão de controle interno. 

Art. 5º  Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Execu�va deverão
atender aos seguintes requisitos mínimos: 

I - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

II - não ter sofrido penalidade administra�va por infração a legislação da seguridade social ou como
servidor público; 

III - não estar indiciado em processo criminal ou administra�vo disciplinar; 

IV - ser servidor público ocupante de cargo efe�vo. 

Parágrafo Único - O Diretor Execu�vo deverá ter formação de nível superior em Administração, Ciências
Contábeis, Economia, Direito, Engenharia ou Gestão Pública. 

 
SEÇÃO I 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 6º  A Diretoria Execu�va é órgão execu�vo, compe�ndo-lhe a administração geral do PIÊNPREV e a
execução das deliberações do Conselho de Administração e análise de suas sugestões, dentro dos
obje�vos fixados, de acordo com este Regimento. 

Art. 7º  Compete à Diretoria: 

I - propor ao Conselho de Administração: 

a) os Planos de Custeio Previdenciário e de Bene�cios e a Polí�ca de Inves�mentos; 
b) a aceitação de doações, a alienação de imóveis e a cons�tuição de ônus ou direitos reais sobre os
mesmos; 
c) matérias, que, por sua natureza, necessitem de deliberação; 
d) a análise dos cálculos atuariais rela�vos ao Plano de Bene�cios; 
e) o relatório anual das a�vidades do PIÊNPREV e o Balanço Geral acompanhados do parecer do Conselho
Fiscal. 



II - celebrar contratos, acordos e convênios que não importem na cons�tuição de ônus reais sobre os bens
do PIÊNPREV; 

III - aplicar eventuais disponibilidades financeiras, respeitadas as normas regulamentares per�nentes; 

IV - executar o orçamento anual, de acordo com as diretrizes fixadas; 

V - expedir atos necessários à consecução das a�vidades do PIÊNPREV; 

VI - apreciar recursos interpostos quanto às decisões rela�vas aos bene�cios, tanto quanto referente à
solicitação ou revisão de bene�cios previdenciários do PIÊNPREV; 

VII - divulgar aos segurados o relatório de a�vidades do PIÊNPREV e o Balanço Geral, após a análise do
Conselho de Administração; 

VIII - propor alterações ao presente Regimento bem como aos demais regulamentos do PIÊNPREV; 

IX - encaminhar ao Prefeito Municipal os documentos de que trata a alínea "e", inciso I deste ar�go, após
a manifestação do Conselho de Administração; 

X - criar medidas para disseminação da cultura previdenciária aos servidores no que diz respeito aos
inves�mentos financeiros e concessão de bene�cios previdenciários; 

XI - executar outras a�vidades correlatas. 

 
SUBSEÇÃO I 

DO DIRETOR EXECUTIVO 

Art. 8º  Cabe ao Diretor-Execu�vo do PIÊNPREV, observadas as disposições legais e estatutárias, assim
como as diretrizes do Conselho de Administração: 

I - coordenar a ação estratégica do PIÊNPREV; 

II - representar o PIÊNPREV em juízo ou fora dele, a�va e passivamente; 

III - apresentar ao Conselho de Administração e Fiscal até 31 de março de cada ano, relatório dos
trabalhos realizados no ano anterior, bem como prestação de contas, enviando cópia do primeiro, ao
Execu�vo e ao Legisla�vo Municipal; 

IV - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, submetendo-os até 31 de
julho de cada ano, ao Conselho de Administração; 

V - apresentar relatórios gerenciais periódicos, com a finalidade de proporcionar ao Conselho de
Administração os meios para avaliar o desempenho dos programas, em seus aspectos �sicos, econômicos,
financeiros, sociais e ins�tucionais, e a sua vinculação às diretrizes estabelecidas; 



VI - submeter à apreciação do Conselho Fiscal análise do comportamento contábil do PIÊNPREV; 

VII - movimentar as contas do PIÊNPREV, sempre em conjunto com o contador; 

VIII - autorizar a realização de licitações; 

IX - assinar ajustes, convênios e contratos em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração; 

X - fornecer às autoridades competentes as informações solicitadas sobre assuntos de sua
responsabilidade; 

XI - fornecer ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal os elementos que forem requisitados,
per�nentes ao exercício regular de sua função; 

XII - designar, a seu critério, dentre os membros do Conselho de Administração ou Fiscal, seu subs�tuto
legal em suas ausências e impedimentos; 

XIII - pra�car, por delegação de competência, os atos de concessão de bene�cios previdenciários; 

XIV - expedir atos necessários à execução das a�vidades; 

XV - executar outras a�vidades correlatas. 

 
SEÇÃO II 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 9º  O Conselho de Administração é o órgão superior de deliberação e orientação superior, composto
por 7 (sete) membros, a saber: 

I - 02 (dois) conselheiros indicados pelo Prefeito, dentre os servidores a�vos; 

II - 01 (um) conselheiro indicado pelo Prefeito, dentre os servidores ina�vos; 

III - 04 (quatro) conselheiros eleitos por voto secreto e direto, pelos segurados a�vos e ina�vos, através de
competente processo eleitoral previamente divulgado, através de regulamento próprio, elaborado pelo
Conselho de Administração em exercício. 

Parágrafo Único - Os Conselheiros terão suplentes escolhidos da mesma forma. 

Art. 10.  O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário serão eleitos entre seus membros, nos primeiros
30(trinta) dias do mandato. 

Parágrafo Único - Para eleição do Presidente, Vice-Presidente e Secretário terão direito a voto os
membros �tulares e suplentes. 



Art. 11.  O Presidente do Conselho de Administração terá direito a voz e voto, inclusive o de desempate. 

§ 1º Os membros �tulares terão direito a voz e voto, os membros suplentes terão direito a voz e votarão
somente na ausência do respec�vo membro �tular. 

§ 2º O Diretor Execu�vo do PIÊNPREV poderá par�cipar das reuniões do Conselho, com direito a voz, mas
sem direito a voto. 

Art. 12.  O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 03 (três) anos, permi�da a
recondução e reeleição. 

Art. 13.  Compete ao Conselho de Administração fixar os obje�vos, diretrizes e normas da polí�ca de
bene�cios e aplicações do PIÊNPREV e ainda: 

I - eleger o Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 

II - estabelecer as diretrizes gerais da polí�ca de gestão do PIÊNPREV; 

III - decidir sobre aplicações financeiras e inves�mentos em empreendimentos com recursos do
PIÊNPREV; 

IV - zelar pelo cumprimento das normas cons�tucionais, legislação ordinária nacional e municipal; 

V - emi�r parecer sobre a avaliação técnica e atuarial do PIÊNPREV; 

VI - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos previdenciários do PIÊNPREV,
bem como os ganhos sociais e desempenho dos programas aprovados;

VII - fixar critérios para o parcelamento de recolhimento em atraso; 

VIII - encaminhar, bimestralmente, ao Conselho Fiscal relatório sobre a posição dos saldos do PIÊNPREV,
com detalhamento de receita e despesas do mês anterior, para análise e acompanhamento; 

IX - aprovar as contas do PIÊNPREV, após análise do Conselho Fiscal; 

X - fiscalizar os atos de gerenciamento da Diretoria Execu�va; 

XI - assinar ajustes, convênios e contratos, através de seu Presidente, em conjunto com Diretor Execu�vo. 

XII - deliberar o relatório anual de gestão e o Balanço geral acompanhados dos pareceres do Conselho
Fiscal; 

XIII - autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis, bem como a cons�tuição de ônus ou direitos reais
sobre os mesmos; 

XIV - apreciar o plano de custeio previdenciário e o Plano de Bene�cios; 

XV - deliberar sobre a polí�ca anual de inves�mentos do PIÊNPREV; 



XVI - aceitar doações, com ou sem encargos; 

XVII - apreciar as premissas u�lizadas nos cálculos atuariais rela�vas aos planos de bene�cios; 

XVIII - deliberar sobre as demais matérias que lhe forem subme�das pelo Diretor Execu�vo do PIÊNPREV; 

XIX - propor sugestões para alteração do presente Regimento. 

Parágrafo Único - O processo delibera�vo será suspenso, para solicitação de informações
complementares, sempre que requerido pela maioria absoluta dos membros do Conselho, na forma
prevista no § 5º, do ar�go 15, deste regimento. 

Art. 14.  As proposições ao Conselho de Administração poderão ser encaminhadas por qualquer dos seus
membros ou pela Diretoria. 

Art. 15.  O Conselho de Administração reunir-se-á no mínimo bimestralmente, em caráter ordinário, e
extraordinariamente a qualquer tempo, mediante requerimento formal de no mínimo 3 (três) membros
ou pela convocação do Presidente. 

§ 1º Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas, contendo o resultado de cada
processo delibera�vo. 

§ 2º As atas deverão ser apreciadas, aprovadas e assinadas pelos Conselheiros presentes na respec�va
reunião. 

§ 3º Das reuniões do Conselho de Administração par�ciparão os membros �tulares e suplentes. 

§ 4º Os atos convocatórios dos membros �tulares e suplentes serão de responsabilidade do Presidente,
mediante aviso dirigido aos Conselheiros com 3 (três) dias úteis de antecedência, podendo ser delegados
ao Secretário do Conselho. 

§ 5º As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas com a presença da maioria absoluta de
seus membros, sendo suas deliberações tomadas pela maioria simples do quorum exigido para a
realização da reunião. 

Art. 16.  Perde o mandato o Conselheiro que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecu�vas ou 6
(seis) alternadas, sem mo�vo jus�ficado. 

Parágrafo Único - A comunicação da jus�fica�va pela ausência deverá ser feita pelo Conselheiro ao
Secretário do Conselho, por escrito ou por meio eletrônico. 

 
SEÇÃO III 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 17.  O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno do PIÊNPREV e tem as seguintes atribuições: 



I - eleger o seu Presidente; 

II - fiscalizar, assegurado o acesso às informações de qualquer natureza, os bole�ns das receitas e
despesas do PIÊNPREV; 

III - fiscalizar o des�no de verbas dos bene�cios, assim como a aplicação dos recursos, controle e
resultado dos empreendimentos; 

IV - examinar os balancetes mensais e as contas, emi�ndo parecer a respeito; 

V - propor ao Conselho de Administração medidas que achar conveniente; 

VI - emi�r parecer sobre a Prestação de Contas Anual do PIÊNPREV; 

VII - apreciar a Nota Técnica Atuarial emi�da por Atuário rela�va ao Plano de Custeio e sua capacidade de
dar cobertura ao Plano de Bene�cios; 

VIII - examinar, quando necessário, os registros e documentos do PIÊNPREV, sugerindo medidas
corre�vas; 

IX - registrar, por meios adequados, as atas, pareceres e o resultado dos exames procedidos; 

X - encaminhar ao Conselho de Administração parecer conclusivo sobre as matérias de sua competência; 

XI - pra�car, no caso de ex�nção do PIÊNPREV, os atos indispensáveis, observada a legislação aplicável; 

XII - solicitar ao Diretor Execu�vo, assessoramento de perito ou firma especializada independente,
quando necessário; 

XIII - elaborar o seu calendário anual de a�vidades. 

Art. 18.  O Conselho Fiscal é composto por 3(três) membros, a saber: 

I - 01 (um) Conselheiro indicado pelo Prefeito, dentre os servidores a�vos; 

II - 02 (dois) Conselheiros eleitos por voto secreto e direto, pelos segurados a�vos e ina�vos, através de
competente processo eleitoral previamente divulgado. 

§ 1º Um dos Conselheiros deverá possuir conhecimentos técnicos em administração, contabilidade,
economia ou finanças. 

§ 2º O Presidente e os Conselheiros terão suplentes escolhidos da mesma forma. 

Art. 19.  O Presidente será eleito entre seus membros, nos primeiros 30(trinta) dias do mandato. 

Parágrafo Único - Para eleição do Presidente terão direito a voto os membros �tulares e suplentes. 

Art. 20.  O Presidente do Conselho Fiscal terá direito a voz e voto, inclusive o de desempate. 



§ 1º Os membros �tulares terão direito a voz e voto, os membros suplentes terão direito a voz e votarão
somente na ausência do respec�vo membro �tular. 

§ 2º O Diretor Execu�vo poderá par�cipar das reuniões do Conselho, com direito a voz, mas sem direito a
voto.

Art. 21.  O mandato dos membros do Conselho de Fiscal será de 03 (três) anos, permi�da a recondução e
reeleição. 

Art. 22.  O Conselho Fiscal reunir-se-á no mínimo bimestralmente, em caráter ordinário, e
extraordinariamente a qualquer tempo, mediante requerimento formal de no mínimo 2 (dois) membros
ou pela convocação do Presidente. 

§ 1º Das reuniões do Conselho de Fiscal serão lavradas atas. 

§ 2º Das reuniões do Conselho Fiscal par�ciparão os membros �tulares e suplentes. 

§ 3º Os atos convocatórios dos membros �tulares e suplentes serão de responsabilidade do Presidente,
mediante aviso dirigido aos Conselheiros com 3 (três) dias úteis de antecedência. 

§ 4º As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas com a presença da maioria absoluta de seus
membros, sendo suas deliberações tomadas pela maioria simples do quorum exigido para a realização da
reunião. 

Art. 23.  Perde o mandato o Conselheiro que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecu�vas ou 6
(seis) alternadas, sem mo�vo jus�ficado. 

Parágrafo Único - A comunicação da jus�fica�va pela ausência deverá ser feita pelo Conselheiro ao
Presidente do Conselho, por escrito ou por meio eletrônico. 

Art. 24.  Aplica-se ao Conselho Fiscal, no que couber, os ar�gos relacionados ao Conselho de
Administração do presente regimento. 

 
SEÇÃO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS CONSELHEIROS 

Art. 25.  Nenhum membro dos Conselhos poderá ocupar cumula�vamente outro cargo ou função no
PIÊNPREV. 

Art. 26.  Exceto os Presidentes do Conselho de Administração e Fiscal, nenhum outro membro dos
conselhos perceberá qualquer remuneração ou vantagem, a qualquer �tulo, pelos serviços que, nesta
condição prestarem. 

Art. 27.  É vedado o voto por procuração. 

Art. 28.  O mandato de cada membro dos conselhos iniciará com a publicação do respec�vo decreto de



nomeação. 

Art. 29.  É proibida, aos conselheiros, a interrupção do seu mandato antes de findá-lo, a não ser a seu
próprio pedido ou se incorrer em alguma das penalidades expressas no presente regimento. 

Parágrafo Único - Nos casos de afastamento do conselheiro �tular ou suplente das suas funções, assumirá
em seu lugar o seu suplente ou novo conselheiro, respec�vamente, o que não implicará em novo
mandato, mas tão somente ao término do mandato atual. 

Art. 30.  Findo o mandato dos membros dos Conselhos os mesmos deverão responder no exercício do
cargo, até a nomeação dos subs�tutos. 

§ 1º A eleição e indicação dos membros do Conselho de que trata este ar�go será realizada no prazo de 
60 (sessenta) dias antes de se findarem os mandatos dos respec�vos antecessores. 

§ 1º A eleição e indicação dos membros do Conselho de que trata este ar�go será realizada no prazo de
30 (trinta) dias antes de se findarem os mandatos dos respec�vos antecessores. (Redação dada pelo
Decreto nº 73/2020) 

§ 2º Na hipótese da não eleição dos Conselheiros no prazo estabelecido no parágrafo anterior, caberá ao
Prefeito Municipal a respec�va indicação. 

Art. 31.  No caso de vacância da função de membro eleito ou designado, o Conselho de Administração em
conjunto com o Conselho Fiscal indicará o subs�tuto para a complementação do mandato. 

 
SUBSEÇÃO I 

DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL 

Art. 32.  Aos Presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal compete: 

I - conduzir e orientar os trabalhos do Conselho; 

II - convocar as reuniões do Conselho, através de atos convocatórios reme�dos aos membros �tulares e
suplentes; 

III - coordenar o processo delibera�vo de matérias subme�das à apreciação do Conselho; 

IV - encaminhar ao Diretor Execu�vo do PIENPREV as deliberações do Conselho que impliquem em
solicitações de ações por parte da Diretoria; 

V - solicitar à Diretoria Execu�va do PIÊNPREV e às instâncias competentes estudos técnicos que venham
subsidiar as deliberações do Conselho; 

VI - formular a pauta das reuniões do Conselho; 

VII - zelar pelo cumprimento de todas as atribuições legais do Conselho, observados os padrões técnicos e
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é�cos aplicáveis; 

VIII - convidar técnicos e especialistas para par�cipar das reuniões do Conselho; 

IX - delegar competências ao Secretário do Conselho, para o funcionamento e realização das reuniões; 

X - desempenhar outras a�vidades correlatas. 

 
SUBSEÇÃO II 

DOS CONSELHEIROS 

Art. 33.  São atribuições dos Conselheiros Titulares: 

I - par�cipar das reuniões do Conselho, comunicando com a antecedência necessária ao Secretário ou
Presidente do Conselho as suas ausências, encaminhando jus�fica�va, se houver; 

II - deliberar sobre as matérias subme�das à apreciação do Conselho; 

III - desenvolver as a�vidades solicitadas pelo Presidente do Conselho, no cumprimento de suas funções
de conselheiro; 

IV - subsidiar as ações do Conselho, contribuindo para o pleno desenvolvimento de suas finalidades; 

V - assinar as atas das reuniões das quais par�cipou, após aprovação do Conselho; 

VI - manter o suplente informado das a�vidades desenvolvidas pelo Conselho; 

VII - comunicar, previamente, seu suplente quando da previsão de sua ausência à reunião do Conselho
convocada, repassando a pauta e a documentação a ser deliberada; 

VIII - desempenhar suas funções visando a defesa dos interesses dos servidores públicos municipais e
demais beneficiários; 

IX - desempenhar outras a�vidades correlatas. 

Art. 34.  As atribuições dos Conselheiros Suplentes são: 

I - manter-se informado das a�vidades desenvolvidas pelo Conselho; 

II - comparecer à reunião para a qual for convocado em subs�tuição ao Conselheiro Titular e deliberar
sobre as matérias apresentadas; 

III - informar ao Conselheiro Titular o conteúdo da reunião à que compareceu, bem como repassar o
material analisado; 

IV - assinar as atas das reuniões às quais compareceu; 



V - pra�car os atos descritos no ar�go 33 quando em subs�tuição do �tular. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO 

Art. 35.  Ao Secretário do Conselho compete: 

I - proceder ao registro das deliberações do Conselho e elaborar as respec�vas atas de suas reuniões; 

II - expedir todos os atos convocatórios para as reuniões do Conselho que deverão incluir a pauta a ser
discu�da e os documentos a serem analisados, sempre com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis
antes da data da reunião; 

III - providenciar as a�vidades de apoio operacional às reuniões do Conselho, sempre que considerado
necessário; 

IV - elaborar e manter atualizado os dados cadastrais dos membros Titulares e Suplentes do Conselho; 

V - auxiliar o Presidente do Conselho durante as reuniões, sempre que solicitado; 

VI - desempenhar outras a�vidades correlatas. 

 
SEÇÃO V 

DAS PENALIDADES 

Art. 36.  Os Conselheiros e o Diretor Execu�vo serão pessoalmente responsáveis pelos atos lesivos que
pra�carem com dolo, culpa, desídia, fraude ou outra forma que configure infração à legislação nacional
ou municipal, ao presente Regimento e regulamentos ou aos interesses do PIENPREV, com aplicação de
sanções administra�vas, penais e civis cabíveis. 

§ 1º Imputada a conduta indevida a Conselheiro, o Presidente do respec�vo Conselho o afastará
preven�vamente de suas atribuições e, "in con�nen�", convocará reunião extraordinária para deliberar
sobre a des�tuição devendo o acusado ser in�mado para apresentar defesa nesta ocasião. 

§ 2º Imputada a conduta indevida ao Presidente do Conselho, a reunião será requerida por qualquer dos
membros do Conselho, e caso não o faça o Vice-Presidente em 5 (cinco) dias úteis, poderá ser convocada
por 2 (dois) Conselheiros. 

§ 3º O quorum para a des�tuição é de dois terços dos membros do Conselho, sendo a decisão em única
instância. 

§ 4º Uma vez operada a des�tuição o faltoso não mais poderá integrar o quadro do PIÊNPREV. 



§ 5º Ao acusado de conduta indevida é assegurado o devido processo, abrangida a ampla defesa e o
contraditório, inclusive acompanhamento de procedimentos inves�gatórios. 

Art. 37.  Qualquer dos membros �tulares do Conselho poderá solicitar ao Presidente que seja convocada
reunião extraordinária quando verificada prá�ca de ato lesivo ao Ins�tuto ou aos seus beneficiários e,
caso o Presidente não o faça em 5 (cinco) dias, poderá ser convocada pelo Conselheiro interessado. 

Art. 38.  Dar-se-á, ainda, a perda do mandato do membro do Conselho nas hipóteses de renúncia,
condenação criminal transitada em julgado ou tenha sofrido penalidade funcional decorrente de processo
administra�vo disciplinar. 

§ 1º O indiciamento em processo criminal ou administra�vo disciplinar, cujo objeto relacione-se direta ou
indiretamente com sua atuação no âmbito deste Conselho, poderá determinar o afastamento do exercício
de seu mandato até sua conclusão. 

§ 2º A suspensão do exercício do mandato, na hipótese do parágrafo anterior, será deliberada pelo
Conselho, mediante proposição de qualquer de seus membros, não acarretando prorrogação no período
do mandato. 

 
Capítulo IV 

DO REGIMENTO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL 

Art. 39.  O PIÊNPREV contará como instrumentos de gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Piên, o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento
Anual. 

Art. 40.  As aplicações e inves�mentos efetuados pelo PIÊNPREV submeter-se-ão aos princípios da
segurança, rentabilidade, liquidez, economicidade e obedecerão às diretrizes regulamentares e atuariais,
de acordo com a Polí�ca de Inves�mentos. 

Art. 41.  É vedado ao PIÊNPREV prestar fiança, aval ou obrigar-se, de favor, por qualquer outra forma. 

Art. 42.  O exercício financeiro do PIÊNPREV coincidirá com o ano civil. 

Art. 43.  O regime contábil-financeiro obedecerá a legislação federal própria e ao prescrito pelas normas
técnicas específicas, e as operações serão contabilizadas segundo os princípios aceitos. 

Art. 44.  O PIÊNPREV manterá sua contabilidade, seus registros e seus arquivos atualizados, para facilitar a
inspeção permanente e o controle das contas pelo Conselho Fiscal. 

Art. 45.  Serão elaborados Balancetes Mensais, Balanço Geral, Prestação Anual de Contas e Relatórios. 

Art. 46.  O PIÊNPREV deverá elaborar, com base em sua escrituração contábil, além da preconizada em
legislação específica, demonstrações complementares que possam expressar a sua situação financeira e
patrimonial e as variações ocorridas no exercício. 



Art. 47.  O plano de contas obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e
alterações posteriores. 

 
Capítulo V 

DA PERÍCIA MÉDICA 

Art. 48  A Perícia Médica do PIÊNPREV será gerenciada pelo Diretor Execu�vo e obedecerá a parâmetros 
e regulamentos e ordens de serviço por este proposto. 

Art. 48  A perícia médica tem por finalidade a emissão de parecer técnico sobre a condição de saúde do 
servidor para o exercício de suas a�vidades laborais. (Redação dada pelo Decreto nº 144/2017) 

Art. 48  A perícia médica tem por finalidade a emissão de parecer técnico sobre a condição de saúde do
servidor para o exercício de suas a�vidades laborais. 

§ 1º A Perícia Médica será realizada as expensas do Município de Piên e gerenciada por este em conjunto
com o PIÊNPREV 

§ 2º A perícia médica compreende 2 (duas) modalidades: 

I - Perícia Singular: realizada por apenas 1(um) médico ou cirurgião den�sta; 

II - Junta Médica: realizada por uma equipe mul�disciplinar cons�tuída por 3 (três) profissionais da saúde.
(Redação dada pelo Decreto nº 180/2017) 

Art. 49  A concessão pecuniária será de responsabilidade do município quando o afastamento por doença
�pica, ocupacional ou de acidente do trabalho for menor ou igual a 15 (quinze) dias. 
Parágrafo Único - Em se tratando de acidente do trabalho o município deverá encaminhar ao PIÊNPREV 
cópia do atestado para arquivo e consultas futuras. 

Art. 49  A perícia médica compreende 2 (duas) modalidades: 
I - Perícia Singular: realizada por apenas 1(um) médico ou cirurgião den�sta; 
II - Junta Médica: realizada por uma equipe mul�disciplinar cons�tuída por 3 (três) profissionais da saúde. 
(Redação dada pelo Decreto nº 144/2017) 

Art. 49  A concessão pecuniária será de responsabilidade do município quando o afastamento por doença
�pica, ocupacional ou de acidente do trabalho for menor ou igual a 15 (quinze) dias. 

§ 1º Em se tratando de acidente do trabalho o município deverá encaminhar ao PIÊNPREV cópia do
atestado médico e posteriormente laudo médico para arquivo e consultas futuras. 

§ 2º O Departamento de Recursos Humanos encaminhará no prazo de 10 dias após a perícia o Atestado
de Saúde Ocupacional para o Pienprev. (Redação dada pelo Decreto nº 180/2017) 

Art. 50  Em caso de impossibilidade do exercício da função por parte do acidentado e ou portador de 
doença ocupacional, o médico perito em conjunto com o médico do trabalho da prefeitura, poderão
sugerir a mudança temporária ou permanente de função, ficando a cargo do Poder Execu�vo a publicação 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/decreto/2017/14/144/decreto-n-144-2017-altera-os-artigos-48-49-e-50-do-anexo-do-decreto-n-176-de-12-de-dezembro-de-2011-que-aprova-o-regimento-interno-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-pien-pienprev
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/decreto/2017/18/180/decreto-n-180-2017-altera-os-artigos-48-49-e-50-do-anexo-do-decreto-n-176-de-12-de-dezembro-de-2011-que-aprova-o-regimento-interno-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-pien-pienprev
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/decreto/2017/14/144/decreto-n-144-2017-altera-os-artigos-48-49-e-50-do-anexo-do-decreto-n-176-de-12-de-dezembro-de-2011-que-aprova-o-regimento-interno-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-pien-pienprev
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/decreto/2017/18/180/decreto-n-180-2017-altera-os-artigos-48-49-e-50-do-anexo-do-decreto-n-176-de-12-de-dezembro-de-2011-que-aprova-o-regimento-interno-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-pien-pienprev


do ato. 
Art. 50  A concessão, prorrogação e o retorno do servidor a a�vidade ou a concessão de aposentadoria 

por invalidez serão determinados pela perícia médica. (Redação dada pelo Decreto nº 144/2017) 

Art. 50  Em caso de impossibilidade do exercício da função por parte do servidor em razão de doença, a
perícia médica indicará a mudança temporária ou permanente de função, ficando a cargo do Poder
Execu�vo a publicação do ato. (Redação dada pelo Decreto nº 180/2017) 

 
Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 51.  O PIÊNPREV contará, obrigatoriamente, com a assessoria permanente de Atuário Externo, que
emi�rá Nota Técnica Atuarial e pareceres, sempre que solicitado, dos quais constarão, necessariamente,
análise conclusiva sobre a capacidade do Plano de Custeio para dar cobertura ao Plano de Bene�cios,
obedecidas as regras nacionais sobre a matéria. 

Art. 52.  Serão realizadas avaliações atuariais periódicas do Plano de Custeio, obje�vando a preservação
do equilíbrio financeiro e atuarial do Plano. 

Parágrafo Único - Caso seja verificado superávit ou déficit técnico atuarial pelo prazo de 3 (três) anos
consecu�vos, haverá revisão obrigatória do Plano de Custeio. 

Art. 53.  Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Execu�va e Conselho de Administração. 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 02/06/2020

Nota: Este texto disponibilizado não subs�tui o original publicado em Diário Oficial.

PUBLICIDADE

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/decreto/2017/14/144/decreto-n-144-2017-altera-os-artigos-48-49-e-50-do-anexo-do-decreto-n-176-de-12-de-dezembro-de-2011-que-aprova-o-regimento-interno-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-pien-pienprev
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/decreto/2017/18/180/decreto-n-180-2017-altera-os-artigos-48-49-e-50-do-anexo-do-decreto-n-176-de-12-de-dezembro-de-2011-que-aprova-o-regimento-interno-do-instituto-de-previdencia-dos-servidores-publicos-de-pien-pienprev

