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REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP 

RESOLUÇÃO Nº 11/2016

Dispõe sobre o Regimento Interno do Instituto

Erechinense  de  Previdência  -  IEP,  dos

servidores do Município de Erechim/RS.

RENATO  ALENCAR  TOSO,  Diretor-Presidente  do  Instituto  Erechinense  de

Previdência,  Município  de  Erechim,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas

atribuições legais, faz saber o que segue:

CAPÍTULO I 

REGULAMENTO DAS COMPETÊNCIAS E DO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO

GESTOR

Seção I 

Da Unidade Gestora 

Art. 1º O Instituto Erechinense de Previdência - IEP, instituído pela Lei Municipal nº

5.971/15, autarquia municipal de direito público, será gerido por uma Unidade Gestora de

Previdência Municipal, um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal, um Conselho

Técnico e um Comitê de Investimentos.

§ 1º O IEP tem sede e foro na cidade de Erechim/RS e o prazo de sua duração é

indeterminado.

§ 2º O IEP, mediante contribuição, tem por finalidade garantir aos seus beneficiários

os meios indispensáveis de subsistência. 

§  3º  É  vedado  ao  IEP,  assumir  atribuições,  responsabilidades  e  obrigações

estranhas às suas finalidades.
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Art. 2º A remuneração dos cargos de provimento efetivo e em comissão do IEP terá

seus vencimentos e vantagens aplicadas, respectivamente, de acordo com a Lei Municipal

nº 5.971/15, que criou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município.

Art. 3º Todos os ocupantes dos cargos de provimento efetivo e em comissão da

estrutura do IEP serão, obrigatoriamente, segurados do Instituto.

Art. 4º O IEP funcionará com servidores do quadro próprio e, quando necessário,

cedidos pelos Poderes Executivo, Legislativo, bem como de suas autarquias e fundações

públicas. 

§  1º  Os  vencimentos,  vantagens  e  gratificações  dos  servidores  cedidos  serão

pagos pelo órgão de origem ou pelo Instituto, conforme dispuser o termo de cessão.

§  2º  Os  servidores  cedidos  e  pagos  pelo  Instituto  manterão  os  vencimentos,

vantagens  e  gratificações  de  caráter  permanente  vinculados  ao  padrão  do  órgão  de

origem, salvo se lei municipal dispuser em contrário.

Seção II

Da Competência dos Membros da Unidade Gestora 

Art. 5º Compete ao Diretor-Presidente da Unidade Gestora: 

I - a direção e administração geral; 

II - representar ativa e passivamente o Instituto em suas relações com o Município,

com  órgãos  e  entidades  públicas  ou  privadas  e  com  pessoas  físicas  ou  jurídicas

interessadas; 

III - convocar os membros do Conselho de Administração para decisões de todos

os atos que envolvam interesses do Instituto; 
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IV - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho

de Administração e a legislação da Previdência Municipal; 

V - expedir resoluções e ordens de serviços necessárias ao bom funcionamento do

Instituto; 

VI - contratar, na forma da lei e após aprovação do Conselho de Administração, a

prestação de serviços para a gestão dos ativos do Instituto; 

VII - avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes à Unidade

Gestora e ao Instituto; 

VIII - delegar competências aos Diretores; 

IX - submeter as contas e os balancetes mensais, e o balanço e as contas anuais

do  Instituto  para  deliberação  do  Conselho  de  Administração,  acompanhados  dos

pareceres do Conselho Fiscal e do órgão de controle interno, inclusive, se for o caso, de

auditoria independente; 

X  -  acionar  judicialmente,  após  autorização  do  Conselho  de  Administração,  os

órgãos  do  Poder  Público  Municipal  para  compeli-los  a  efetuar  os  depósitos  das

contribuições previdenciárias devidas, caso inadimplentes; 

XI  -  fixar  o  valor  das  diárias  e  adiantamentos  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos pela lei municipal e autorizar a sua concessão;

XII  -  conceder,  revisar  ou cancelar  os benefícios previdenciários aos servidores

públicos municipais de cargo efetivo; 

XIII  -  autorizar  a  participação  dos  membros  dos  Conselhos  de  Administração,

Técnico e Fiscal e do Comitê de Investimentos, com o intuito de representar o Instituto em

eventos oficiais, fazendo jus às diárias e despesas de transporte; 

XIV - autorizar o pagamento de benefícios em atraso, sendo que este valor será

limitado ao valor máximo de 06 (seis) salários mínimos nacionais, sendo que o valor que

exceda  este  limite  somente  poderá  ser  liberado  com  autorização  do  Conselho  de

Administração do Instituto;

XV - realizar em conjunto com o Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor
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Previdenciário  a  abertura  de  contas  bancárias  em

instituições  financeiras  legalmente  constituídas  e  representar  o  Instituto  perante  estas

entidades;

XVI - organizar o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado; 

XVII - extinguir ou criar vagas do quadro de pessoal; 

XVIII  -  proceder  ao  preenchimento  das  vagas  do  quadro  de  pessoal  mediante

concurso público.

Art. 6° Compete ao Diretor Administrativo:

I - motivar os atos administrativos relacionados à sua Diretoria;

II - manter os serviços de protocolo, expediente e arquivo;

III - realizar as atividades referentes à gestão da estrutura e de pessoal do Instituto;

IV - manter o controle cronológico das licitações e das dispensas de licitação, bem

como dos respectivos contratos e de seus aditamentos, observada a legislação aplicável à

espécie;

V - manter o controle do patrimônio mobiliário e imobiliário,  individualizando-o e

discriminando-o por espécie;

VI -  substituir o Diretor-Presidente, o Diretor Financeiro e o Diretor Previdenciário

na hipótese de suas ausências;

VII - praticar os seguintes atos administrativos, em conjunto com o Presidente:

a) elaboração da política anual de investimentos dos recursos previdenciários do

Instituto;

b)  elaboração  dos  anteprojetos  relativos  ao  Plano  Plurianual  -  PPA,  à  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA, a serem encaminhados

ao Conselho Fiscal;

c)  lavratura  dos  contratos  administrativos,  convênios,  ajustes  e  demais

instrumentos similares;

VIII - dirigir e responder pela execução dos programas de trabalho do Instituto de
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acordo com a política e diretrizes estabelecidas;

IX - cumprir e fazer cumprir todas as normas e disposições legais disciplinadoras

das atividades do Instituto;

X - realizar inspeções nas contas públicas que geram os recursos previdenciários e

de assistência à saúde do servidor municipal;

XI - executar medidas e providências de ordem do controle interno;

XII - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, nas matérias

de sua competência;

XIII - manter-se informado sobre a política previdenciária;

XIV - assistir o Presidente do Instituto em atividades atinentes às suas atribuições;

XV - atender as exigências da Secretaria de Previdência Social - SPS no que tange

aos relatórios previdenciários.

Art. 7º Compete ao Diretor Financeiro:

I - proceder à arrecadação das contribuições previdenciárias devidas pelos entes

patronais, pelos servidores ativos, inativos e pensionistas;

II  -  motivar  os  atos  administrativos  relacionados à  sua  Diretoria  que envolva  a

utilização de recursos previdenciários oriundos da taxa de administração;

III - proceder ao empenho, à liquidação e ao pagamento das despesas;

IV  -  proceder  à  inscrição  da  dívida  ativa  e  tomar  as  medidas  administrativas

necessárias à sua cobrança;

V - elaborar a ordem cronológica dos pagamentos;

VI - elaborar a ordem cronológica de pagamento de precatórios;

VII  -  substituir  o  Diretor-Presidente,  o  Diretor  Administrativo  e  o  Diretor

Previdenciário na hipótese de suas ausências;

VIII - motivar os atos administrativos relacionados à sua Diretoria;

IX - praticar os seguintes atos administrativos, em conjunto com o Presidente:
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a) subscrição de cheques e demais documentos relativos

à movimentação dos recursos previdenciários do Instituto;

b)  cobrança  na  hipótese  de  atraso  nos  pagamentos  ou  nos  repasses  das

contribuições previdenciárias devidas ao Instituto;

c) dar ciência ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração na ocorrência da

hipótese prevista na alínea anterior;

X - elaborar as demonstrações e análises necessárias para efeito de arrecadação,

registro e controle;

XI - realizar inspeções nas contas públicas que geram os recursos previdenciários e

de assistência à saúde do servidor municipal;

XII - assistir o Presidente do Instituto em atividades atinentes às suas atribuições;

XIII - administrar os investimentos dos recursos financeiros;

XIV - atender as exigências da SPS no que tange aos relatórios financeiros.

Art. 8º Compete ao Diretor Previdenciário: 

I - executar a atividade de elaboração e processamento das folhas de pagamento

relativas aos benefícios previdenciários e dos servidores públicos estatutários do Instituto;

II - realizar o atendimento aos segurados e dependentes do Instituto;

III - instruir os processos de concessão, atualização e cancelamento de benefícios

previdenciários;

IV  -  zelar  pela  guarda  e  manutenção  das  informações  e  dos  processos  de

concessão de benefícios previdenciários;

V - acompanhar a legislação federal relativa ao RPPS, propondo ao Presidente as

atualizações que se fizerem necessárias;

VI - executar o procedimento administrativo de compensação previdenciária;

VII - manter e atualizar o cadastro dos segurados e dependentes;

VIII - supervisionar, juntamente com o Conselho Técnico, as atividades de perícia
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médica e reabilitação profissional;

IX - executar a atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários;

X - emitir pareceres técnicos sobre questões de natureza previdenciária;

XI - substituir o Diretor-Presidente, o Diretor Administrativo e o Diretor Financeiro na

hipótese de suas ausências;

XII -  motivar os atos administrativos relacionados à sua Diretoria que envolva a

utilização de recursos previdenciários oriundos da taxa de administração;

XIII  -  disponibilizar  ao  segurado  e,  na  sua  falta,  a  seus  dependentes,  as

informações constantes de seu registro individualizado;

XIV - elaborar os relatórios atinentes à sua área solicitados pela SPS;

XV  -  enviar  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  -  TCE,  todos  os  processos  de

inativações e pensões;

XVI - encaminhar para perícia médica os processos de inativações por invalidez;

XVII - expedir certidões decorrentes de seus registros e assentamentos;

XVIII  -  orientar  os  beneficiários  e  seus  dependentes  no  que  tange  à  questões

previdenciárias;

XIX - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, nas matérias

de sua competência;

XX - proceder quaisquer diligências à residência de beneficiários, com o objetivo de

verificar possíveis irregularidades;

XXI - manter-se informado sobre a política previdenciária;

XXII - referendar e auxiliar os atos do Presidente do Instituto relativos à sua área de

atuação;

XXIII  -  elaborar  estudos  e  pareceres  técnicos  relativos  a  aspectos  atuariais,

financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência. 

Art.  9º  As  atribuições  dos Conselhos de Administração,  Fiscal  e  Técnico,  e  do
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Comitê de Investimentos foram estabelecidas em dispositivo

próprio da lei de criação do Instituto, sendo que suas atuações devem se pautar pelos

preceitos estabelecidos naquele regramento.

Seção III

Do Funcionamento dos Conselhos

Subseção I

Conselho de Administração

Art. 10. O Conselho de Administração é órgão de normatização e de decisão do IEP

no que se refere às questões definidas em Lei. 

Art. 11. As matérias sujeitas à análise deste Conselho deverão ser encaminhadas,

preferencialmente,  ao  Presidente  do  mesmo,  ou  por  intermédio  de  algum  de  seus

membros, e serão tratadas de acordo com a seguinte sistemática: 

I - encaminhamento, pelo Presidente do Instituto, das matérias sujeitas à análise

em reunião ordinária ou extraordinária;

II - as matérias serão classificadas por ordem cronológica de entrada no protocolo e

distribuídas aos demais membros, pela secretaria do Conselho, para conhecimento;

III  -  a  ordem do  dia,  organizada  pelo  Secretário,  será  comunicada  a  todos  os

Conselheiros com antecedência mínima de cinco dias para as reuniões ordinárias e de

três dias para as reuniões extraordinárias;

IV - em caso de urgência ou de relevância, o Conselho, por voto da maioria, poderá

alterar a ordem do dia; 

V - o Plenário será presidido pelo Presidente do Conselho e na ausência deste,

pelo membro do Conselho ocupante do mais alto cargo da sua hierarquia. 

§ 1° A sequência dos trabalhos do Plenário será a seguinte: 

Resolução nº 11/2016, Pág. 8



                                                     Estado do Rio Grande do Sul
                                                     MUNICÍPIO DE ERECHIM
                                                     INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
                                                     CNPJ nº 23.681.516/0001-44
                                                                         Av. Farrapos, 509  Erechim – RS  CEP 99700-112  Fone: 54-3522-3695

I  -  verificação de presença e de existência de quórum

para instalação do Conselho; 

II - leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior; 

III - aprovação da ordem do dia; 

IV - discussão e votação das matérias; 

V - comunicações breves e franqueamento da palavra. 

§ 2° A cada reunião será lavrada uma ata com exposição sucinta dos trabalhos,

conclusões e deliberações, a qual deverá ser assinada pelo Secretário e pelos membros

presentes. 

§ 3° As matérias serão analisadas em reunião ordinária ou extraordinária, ficando a

critério da maioria a análise, tendo parecer de um Conselheiro Relator designado por seu

Presidente ou com parecer já constituído na própria reunião. 

§ 4º Quando designado um Relator, este terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias

para formalizar  o parecer e entregar  ao Presidente,  que convocará uma reunião para

análise e parecer final, entregando-o, mediante protocolo, ao Presidente do Instituto. 

§ 5° Caso o prazo concedido ao Relator seja insuficiente, este poderá solicitar ao

Conselho  na  reunião  ordinária  subsequente,  com  apresentação  de  justificativa,  uma

prorrogação de prazo do parecer até a próxima reunião ordinária. 

§ 6º Quando designado o Relator e este não concluir  seu estudo,  por diversos

fatores, dentro do prazo que lhe foi concedido, o Presidente transferirá o assunto a outro

membro, para análise, caso não seja devidamente justificado. 

§  7º  Durante o estudo das matérias ou durante a apresentação dos resultados

pelos Relatores, estes ou o Conselho, poderão solicitar que sejam ouvidos, em reunião,

os membros da Diretoria do Instituto ou assessoria técnica, se necessário. 

§ 8º Caso o tempo de duração da reunião seja insuficiente para apresentação de

todas  as  matérias,  com  prazos  de  análises  esgotados,  estes  serão  discutidos  nas

próximas reuniões, na ordem determinada, em acordo com o Conselho e a Diretoria do

Instituto. 
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§  9º  As  proposições  dos  membros  serão  sempre

submetidas à votação, a qual será nominal, registrada em ata e decidida pela maioria

simples dos votos. No caso de empate, o Presidente decidirá a votação. 

§ 10. Nas reuniões ordinárias e extraordinárias será seguida a seguinte ordem de

desenvolvimento dos trabalhos: 

I  -  apresentação  pelos  Relatores  dos  resultados  dos  estudos  efetuados  sobre

assuntos que aguardam parecer do Conselho; 

II  -  decisões sobre assuntos que aguardam parecer do Conselho e que tenham

esgotado seu prazo de análise por parte dos Relatores; 

III - distribuição, pelo Presidente, dos assuntos a serem estudados, aos Relatores

por ele escolhidos e aos demais membros do Conselho interessados; 

IV  -  havendo  sobrecarga  de  trabalhos  relativos  aos  itens  acima,  caberá  ao

Presidente a distribuição dos assuntos e o tempo destinado a cada Conselheiro Relator,

conforme a necessidade do Instituto.  

§ 11. O Conselho de Administração reunir-se-á, minimamente, duas vezes no mês,

durante o tempo necessário para o esgotamento da pauta, para o trato dos assuntos de

sua competência.

Art. 12. A direção do Conselho de Administração do IEP terá a seguinte estrutura: 

a) Presidente; 

b) Vice-Presidente; 

c) Secretário. 

Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos por seus pares, em

reunião que se  realizará  em até  15 (quinze)  dias  após a posse,  e  o  Secretário  será

indicado pelo presidente. 

Art. 13. Ao Presidente compete: 

I - dirigir e coordenar as atividades do Conselho;
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II - convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho

e orientar os outros membros nas atividades técnicas realizadas pelo Instituto;

III  -  designar  Relatores,  membros do Conselho,  e  incumbir-lhes da análise  dos

assuntos que requeiram posicionamento do Conselho; 

IV - retirar do encargo do Relator, assunto com prazo de análise vencido e passá-lo

ao encargo de outro Relator;

V - votar e decidir a votação em caso de empate.

Art. 14. Ao Vice-Presidente compete: 

I - substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências; 

II - propor planos de trabalhos; 

III - participar de votações;

IV - assessorar a presidência. 

Art. 15. Ao Secretário compete: 

I  -  redigir  as  atas  das  reuniões  e  apresentá-las  na  reunião  ordinária  ou

extraordinária seguinte, para aprovação e assinaturas dos Conselheiros; 

II  -  redigir  toda  a  correspondência, relatórios,  comunicados  e  demais  assuntos

administrativos do Conselho; 

III - participar de votações. 

Art. 16. Aos Conselheiros, compete: 

I - participar das reuniões e das votações; 

II - propor planos de trabalho; 

III  -  participar  das  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  as  quais  forem

designados, manifestando-se a respeito das matérias em discussão; 

IV - requerer votação de matéria em regime de urgência; 
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V - desempenhar outras incumbências que lhes forem

atribuídas pelo Presidente do Conselho;

VI - propor a criação de comissões ou grupos de trabalho. 

Subseção II

Conselho Fiscal

Art. 17. O Conselho Fiscal é órgão de normatização e de decisão do IEP no que se

refere às questões definidas em lei. 

Art.  18.  As  matérias  administrativas  e  orçamentárias  sujeitas  à  análise deste

Conselho deverão ser encaminhadas, preferencialmente, ao Presidente do mesmo, ou por

intermédio  de  algum de  seus  membros,  e  serão  tratadas  de  acordo  com a  seguinte

sistemática: 

I - encaminhamento, pelo Presidente do Instituto, das matérias sujeitas à análise

em reunião ordinária ou extraordinária;

II - as matérias serão classificadas por ordem cronológica de entrada no protocolo e

distribuídas aos demais membros, pela secretaria do Conselho, para conhecimento;

III  -  a  ordem do  dia,  organizada  pelo  Secretário,  será  comunicada  a  todos  os

Conselheiros com antecedência mínima de 07 (sete) dias, para as reuniões ordinárias, e

de 03 (três) dias, para as reuniões extraordinárias;

IV - o Plenário será presidido pelo Presidente do Conselho, e na ausência deste,

pelo membro do Conselho ocupante do mais alto cargo da sua hierarquia. 

§ 1º  A sequência dos trabalhos do Plenário será a seguinte: 

I - verificação de presença e de existência de quórum para instalação do Conselho; 

II - leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior; 

III - aprovação da ordem do dia; 

IV - discussão e votação das matérias; 
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V - comunicações breves e franqueamento da palavra. 

§ 2° A cada reunião será lavrada uma ata com exposição sucinta dos trabalhos,

conclusões e deliberações, a qual deverá ser assinada pelo Secretário e pelos membros

presentes. 

§ 3° As matérias serão analisadas em reunião ordinária ou extraordinária, ficando a

critério da maioria a análise, tendo parecer de um Conselheiro Relator designado por seu

Presidente ou com parecer já constituído na própria reunião. 

§ 4º Quando designado um Relator, este terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias

para formalizar  o parecer e entregar  ao Presidente,  que convocará uma reunião para

análise e parecer final, entregando-o, mediante protocolo, ao Presidente do Instituto. 

§ 5° Caso o prazo concedido ao Relator seja insuficiente, este poderá solicitar ao

Presidente do Conselho, com apresentação de justificativa, uma prorrogação de prazo de,

no máximo, para a próxima seção ordinária. 

§ 6° Quando designado o Relator e este não concluir  seu estudo, por diversos

fatores, dentro do prazo que lhe foi concedido, o Presidente transferirá o assunto a outro

membro, para análise, caso não seja devidamente justificado. 

§  7º  Durante o estudo das matérias ou durante a apresentação dos resultados

pelos Relatores, estes ou o Conselho, poderão solicitar que sejam ouvidos, em reunião,

os membros da Diretoria do Instituto ou assessoria técnica, se necessário. 

§ 8º Caso o tempo de duração da reunião seja insuficiente para análise de todas as

matérias,  com  prazos  de  análises  esgotados,  estes  serão  discutidos  nas  próximas

reuniões, na ordem determinada, em acordo com o Conselho e a Diretoria do Instituto,

obedecendo ao prazo limite para publicação do parecer semestral.

§ 9º As análises e pareceres serão sempre submetidos à votação,  a qual  será

nominal,  registrada  em  ata  e  decidida  por  maioria  simples.  No  caso  de  empate,  o

Presidente decidirá a votação.

§ 10. Nas reuniões ordinárias e extraordinárias será seguida a seguinte ordem de

desenvolvimento dos trabalhos: 
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I  -  apresentação,  pelos  Relatores,  dos  resultados  dos

estudos efetuados sobre assuntos que aguardam parecer do Conselho; 

II  -  decisões sobre assuntos que aguardam parecer do Conselho e que tenham

esgotado seu prazo de análise por parte dos Relatores; 

III - distribuição, pelo Presidente, de assuntos a serem estudados aos Relatores por

ele escolhidos e aos demais membros do Conselho interessados; 

IV  -  havendo  sobrecarga  de  trabalhos  relativos  aos  itens  acima,  caberá  ao

Presidente a distribuição dos assuntos e o tempo destinado a cada Conselheiro Relator,

conforme a necessidade do Instituto. 

§ 11. O Conselho Fiscal reunir-se-á, minimamente, duas vezes no mês, durante o

tempo  necessário  para  o  esgotamento  da  pauta,  para  o  trato  dos  assuntos  de  sua

competência .

Art. 19. A direção do Conselho Fiscal do IEP terá a seguinte estrutura: 

a) Presidente; 

b) Vice-Presidente; 

c) Secretário. 

Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos por seus pares, em

reunião que se  realizará  em até  15 (quinze)  dias  após a posse,  e  o  Secretário  será

indicado pelo Presidente. 

Art. 20. Ao Presidente compete: 

I - dirigir e coordenar as atividades do Conselho; 

II - convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho; 

III - vistar o balanço e as contas anuais do Instituto; 

IV -  designar  Relatores,  membros do Conselho,  e  incumbir-lhes da análise dos

assuntos que requeiram posicionamento do Conselho; 

V - retirar do encargo do Relator, assunto com prazo de análise vencido e passá-lo
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ao encargo de outro Relator;

VI - votar e decidir a votação em caso de empate.

Art. 21. Ao Vice-Presidente compete: 

I - substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências; 

II - propor planos de trabalhos; 

III - participar de votações; 

IV - assessorar a presidência. 

Art. 22. Ao Secretário compete: 

I  -  redigir  as  atas  das  reuniões  e  apresentá-las  na  reunião  ordinária  ou

extraordinária seguinte, para aprovação e assinaturas dos Conselheiros; 

II  -  redigir  toda  a  correspondência,  relatórios, comunicados  e  demais  assuntos

administrativos do Conselho;

III - participar de votações. 

Art. 23. Aos Conselheiros, compete: 

I - participar das reuniões e das votações; 

II - propor planos de trabalho; 

III  -  participar  das  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  as  quais  forem

designados, manifestando-se a respeito das matérias em discussão; 

IV - requerer votação de matéria em regime de urgência; 

V - desempenhar outras incumbências que lhes forem atribuídas pelo Presidente do

Conselho;

VI - propor a criação de comissões ou grupos de trabalho.

Subseção III

Conselho Técnico
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Art. 24. O Conselho Técnico é órgão de normatização e de decisão do IEP no que

se refere às questões definidas em lei.

Art. 25. As matérias sujeitas à análise deste Conselho deverão ser encaminhadas,

preferencialmente,  ao  Presidente  do  mesmo,  ou  por  intermédio  de  algum  de  seus

membros, e serão tratadas de acordo com a seguinte sistemática: 

I - encaminhamento, pelo Presidente do Instituto, das matérias sujeitas à análise

em reunião ordinária ou extraordinária;

II - as matérias serão classificadas por ordem cronológica de entrada no protocolo e

distribuídas aos demais membros, pela secretaria do Conselho, para conhecimento; 

III  -  a  ordem do  dia,  organizada  pelo  Secretário,  será  comunicada  a  todos  os

Conselheiros com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, para as reuniões ordinárias, e

de 03 (três) dias, para as reuniões extraordinárias;

IV - o Plenário será presidido pelo Presidente do Conselho e na ausência deste,

pelo membro do Conselho ocupante do mais alto cargo da sua hierarquia. 

§ 1º A sequência dos trabalhos do Plenário será a seguinte: 

I - verificação de presença e de existência de quórum para instalação do Conselho; 

II - leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior; 

III - aprovação da ordem do dia; 

IV - discussão e votação das matérias; 

V - comunicações breves e franqueamento da palavra. 

§ 2° A cada reunião será lavrada uma ata com exposição sucinta dos trabalhos,

conclusões e deliberações, a qual deverá ser assinada pelo Secretário e pelos membros

presentes. 

§ 3° As matérias serão analisadas em reunião ordinária ou extraordinária, ficando a

critério  da  maioria  a  análise,  já  constituída  por  parecer  na  própria  reunião,  podendo

ocorrer,  também,  a  emissão  de  parecer  por  Conselheiro  Relator  designado  por  seu
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Presidente. 

§ 4º Quando designado um Relator, este terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias

para formalizar  o parecer e entregar  ao Presidente,  que convocará uma reunião para

análise e parecer final, entregando-o, mediante protocolo, ao Presidente do Instituto. 

§ 5° Caso o prazo concedido ao Relator seja insuficiente, este poderá solicitar ao

Presidente do Conselho, com apresentação de justificativa, uma prorrogação de prazo de,

no máximo, para a próxima seção ordinária. 

§ 6° Quando designado o Relator e este não concluir  seu estudo, por diversos

fatores, dentro do prazo que lhe foi concedido, o Presidente transferirá o assunto a outro

membro, para análise, caso não seja devidamente justificado. 

§  7º  Durante o estudo das matérias ou durante a apresentação dos resultados

pelos Relatores, estes ou o Conselho, poderão solicitar que sejam ouvidos, em reunião,

os membros da Diretoria do Instituto ou assessoria técnica, se necessário. 

§ 8º Caso o tempo de duração da reunião seja insuficiente para análise de todas as

matérias,  com  prazos  de  análises  esgotados,  estes  serão  discutidos  nas  próximas

reuniões, na ordem determinada, em acordo com o Conselho e a Diretoria do Instituto. 

§ 9º As análises e pareceres serão sempre submetidos à votação,  a qual  será

nominal,  registrada  em  ata  e  decidida  por  maioria  simples.  No  caso  de  empate,  o

Presidente decidirá a votação.

§ 10. Nas reuniões ordinárias e extraordinárias será seguida a seguinte ordem de

desenvolvimento dos trabalhos: 

I  -  apresentação,  pelos  Relatores,  dos resultados dos estudos  efetuados sobre

assuntos que aguardam parecer do Conselho; 

II  -  decisões sobre assuntos que aguardam parecer do Conselho e que tenham

esgotado seu prazo de análise por parte dos Relatores; 

III - distribuição, pelo Presidente, de assuntos a serem estudados aos Relatores por

ele escolhidos e aos demais membros do Conselho interessados;

IV  -  havendo  sobrecarga  de  trabalhos  relativos  aos  itens  acima,  caberá  ao
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Presidente a distribuição dos assuntos e o tempo destinado

a cada Conselheiro Relator, conforme a necessidade do Instituto. 

§ 11. O Conselho Técnico reunir-se-á, minimamente, duas vezes no mês, durante o

tempo  necessário  para  o  esgotamento  da  pauta,  para  o  trato  dos  assuntos  de  sua

competência.

Art. 26. A direção do Conselho Técnico do IEP terá a seguinte estrutura: 

a) Presidente; 

b) Vice-Presidente; 

c) Secretário. 

Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos por seus pares, em

reunião que se  realizará  em até  15 (quinze)  dias  após a posse,  e  o  Secretário  será

indicado pelo Presidente. 

Art. 27.  Ao Presidente compete: 

I - dirigir e coordenar as atividades do Conselho; 

II - convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho; 

III  -  designar  Relatores,  membros do Conselho,  e  incumbir-lhes da análise  dos

assuntos que requeiram posicionamento do Conselho; 

IV - retirar do encargo do Relator, assunto com prazo de análise vencido e passá-lo

ao encargo de outro Relator;

V - votar e decidir a votação em caso de empate.

Art. 28. Ao Vice-Presidente compete: 

I - substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências; 

II - propor planos de trabalhos; 

III - participar de votações; 
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IV - assessorar a presidência. 

Art. 29. Ao Secretário compete: 

I  -  redigir  as  atas  das  reuniões  e  apresentá-las  na  reunião  ordinária  ou

extraordinária seguinte, para aprovação e assinaturas dos Conselheiros; 

II - redigir toda a correspondência, relatórios, comunicados e demais assuntos do

Conselho;

III - participar de votações. 

Art. 30. Aos Conselheiros, compete: 

I - participar das reuniões e das votações; 

II - propor planos de trabalho; 

III  -  participar  das  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  as  quais  forem

designados, manifestando-se a respeito das matérias em discussão; 

IV - requerer votação de matéria em regime de urgência; 

V - desempenhar outras incumbências que lhes forem atribuídas pelo Presidente do

Conselho;

VI - propor a criação de comissões ou grupos de trabalho.

Seção IV

Comitê de Investimentos

Art.  31.  O  funcionamento  do  Comitê  de  Investimentos  será  regrado  conforme

regimento próprio, a ser aprovado pelo Conselho de Administração do IEP.

CAPÍTULO II 

DA INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS E DE SEUS DEPENDENTES
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Art.  32.  A filiação do segurado ao IEP é automática a

partir da posse em cargo efetivo da estrutura de órgão ou entidade do Município, de suas

autarquias, fundações e demais entidades sob seu controle direto ou indireto, e a dos

seus dependentes será feita mediante inscrição.

§  1°  Cabe  ao  segurado,  no  momento  em  que  ocorrer  o  fato  que  justifica  a

pretensão, inscrever seus dependentes mediante o fornecimento dos dados e cópias de

documentos que comprovem a qualidade legal requerida. 

§ 2° Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha sido feita a inscrição de

dependente, cabe a este promovê-la, por si ou por representante.

§  3°  A inscrição  de  dependente  inválido  requer  sempre  a  comprovação  desta

condição por inspeção médica  a cargo do Instituto, exceto se já tiver sido submetido à

perícia judicial.

§  4º  Para  efeito  de  benefício,  é  considerada  invalidez  do  dependente  a

incapacidade para o trabalho e para os atos da vida civil.

§  5°  As  informações  referentes  aos  dependentes  deverão  ser  comprovadas

documentalmente. 

§  6°  A perda  da  condição  de  segurado  implica  o  automático  cancelamento  da

inscrição de seus dependentes. 

Art. 33. Constituem documentos necessários à inscrição de dependente: 

I - cônjuge e filhos: certidão de casamento, certidão de nascimento e documentos

de identidade; 

II  -  companheira  ou  companheiro:  documento  de  identidade,  documento

comprobatório da existência de união estável, certidão de casamento com averbação da

separação judicial  ou divórcio,  quando um dos companheiros, ou ambos,  já tiver  sido

casado,  ou  de  óbito,  se  for  o  caso  e  comprovação  de  dependência  econômica  e

financeira; 

III - enteado: certidão de casamento ou de existência de união estável do segurado
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e de nascimento do dependente; 

IV  -  equiparado  a  filho:  certidão  de  nascimento,  prova  da  equiparação  por

documento de outorga de tutela ao segurado e comprovação de dependência econômica

e financeira; 

V  -  pais:  documentos  de  identidade  do  segurado  e  de  seus  progenitores,

declaração de que não possui dependentes preferenciais e comprovação de dependência

econômica e financeira;

VI - irmão: documento de identidade, declaração de que não possui dependentes

preferenciais e comprovação de dependência econômica e financeira. 

 § 1° Deverá ser apresentada declaração de não emancipação, pelo segurado, no

ato de inscrição de dependente menor de vinte e um anos.

§ 2° Somente será exigida a certidão judicial de adoção quando esta for anterior a

14 de outubro de 1990, data do início de vigência da Lei Federal nº 8.069/90. 

Art.  34.  Para  comprovação  do  vínculo  de  união  estável  e  da  dependência

econômica  e  financeira,  conforme  o  caso,  poderão  ser  apresentados  os  seguintes

documentos:

§ 1º  Poderão ser apresentados os seguintes documentos:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum; 

II - certidão de união estável, declaração judicial ou lavrada perante oficio de notas;

III  - declaração do imposto de renda do segurado em que conste o interessado

como seu dependente; 

IV - disposições testamentárias; 

V - anotação constante na carteira profissional e/ou na carteira de trabalho, feita

pelo órgão competente; 

VI - declaração específica feita perante tabelião; 

VII - prova de mesmo domicílio; 

VIII  -  prova  de  encargos  domésticos  evidentes  e  existência  de  sociedade  ou
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comunhão nos atos da vida civil; 

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

X - conta bancária conjunta; 

XI - registro em associação de qualquer natureza em que conste o interessado

como dependente do segurado; 

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de segurados; 

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a

pessoa interessada como sua beneficiária; 

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica em que conste o

segurado como responsável; 

XV  -  escritura  de  compra  e  venda  de  imóvel  pelo  segurado  em  nome  de

dependente; 

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; 

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

§ 2º A união estável  é reconhecida como entidade familiar  entre o homem e a

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o

objetivo de constituição de família,  nos termos do art.  1.723 da Lei  nº  10.406/2002 -

Código Civil.

§ 3° O segurado casado não poderá realizar a inscrição de companheira, enquanto

mantiver convivência com o cônjuge ou não caracterizar a ocorrência de fato que possa

ensejar sua separação judicial ou divórcio. 

§ 4º Para a comprovação de união estável com companheira ou companheiro, os

documentos  enumerados  nos  incisos  II,  III,  IV,  VI  e  XIII  do  caput, constituem  prova

suficiente ao deferimento da inscrição, devendo os demais ser considerados em conjunto

de  no  mínimo  03  (três),  a  serem  corroborados,  quando  necessário,  por  justificação

administrativa processada na forma deste regulamento. 

§  5º  No  caso  de  pais,  irmãos,  enteados  ou  equiparados  a  filho,  a  prova  de

dependência  econômica  e  financeira  será  feita  por  declaração  do  segurado  firmada
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perante  o Instituto,  acompanhada de um dos documentos

referidos nos incisos III, V, VI e XIII do caput, que constituem prova suficiente, devendo os

documentos referidos nos incisos IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XV ser considerados em

conjunto  de  no  mínimo  03  (três),  a  serem  corroborados,  quando  necessário,  por

justificação administrativa ou parecer sócio econômico do Instituto.  

Art. 35. Qualquer fato superveniente à filiação do segurado que implique exclusão

ou inclusão de dependente deverá ser  comunicado de imediato ao Instituto,  mediante

requerimento escrito acompanhado dos documentos exigíveis em cada caso. 

§  1º  Os  dependentes  excluídos  desta  qualidade  em  razão  de  lei  terão  suas

inscrições tomadas automaticamente ineficazes. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO

Seção I

Da Gestão Econômico-Financeira 

Art.  36.  A gestão econômico-financeira dos recursos garantidores será realizada

mediante atos e critérios que prestigiem a máxima segurança, rentabilidade, solvência e

liquidez  dos  recursos,  garantindo-se  a  permanente  correspondência  entre  as

disponibilidades e exigibilidades do IEP.

Art. 37. A restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário do IEP,

nos  casos  comprovados  de  dolo,  fraude  ou  má-fé,  deverá  ser  feita  de  uma  só  vez,

devidamente  atualizada,  independentemente  da  aplicação  de  quaisquer  penalidades

previstas em lei. 

§ 1º Caso o benefício pago a maior do que o valor real devido, seja originário de
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erro do Instituto ou do processo que deu origem ao benefício

equivocado,  o  beneficiário  devolverá  o  valor  de  forma  parcelada,  monetariamente

atualizado, devendo cada parcela corresponder a, no máximo, 30%(trinta por cento) do

valor do benefício, e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do

débito. 

§ 2º No caso de revisão de benefícios de que resultar valor superior ao que vinha

sendo pago, em razão de erro do Instituto ou do processo que deu origem ao benefício, o

valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de pagamento

em número de parcelas que não ultrapassem ao dobro do benefício recebido, pagas em

números de meses necessários à liquidação do débito. 

§ 3° No caso de contribuição a menor do que o estabelecido em lei, por motivos

diversos, no que se referir à parte do servidor, o valor deverá ser restituído ao Instituto em

parcelas que não ultrapasse ao dobro da contribuição mensal total deste, e no caso da

parcela se referir à contribuição patronal, esta, será restituída em cota única pelo órgão

responsável.

 

Art. 38. O primeiro pagamento da renda mensal do benefício será efetuado em até

45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação

necessária à sua concessão.

Parágrafo único. O prazo fixado no caput fica prejudicado nos casos de justificação

administrativa  ou  outras  providências  a  cargo  do  segurado,  que  demandem  a  sua

dilatação,  inclusive  requerimento  de  prorrogação  do  prazo  para  concessão  de

aposentadoria, iniciando-se essa contagem a partir da data da conclusão das mesmas.  

Art.  39.  O  IEP manterá  programa  permanente  de  revisão  da  concessão  e  da

manutenção  dos  benefícios,  a  fim  de  apurar  irregularidades  e  falhas  eventualmente

existentes. 

Art. 40. Todo e qualquer benefício concedido pelo IEP, submete-se aos limites e

condições estabelecidos em Lei.
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Seção II

Do Funcionamento Administrativo do IEP

Art. 41. O IEP observará as normas de contabilidade determinadas pela Secretaria

de  Previdência  Social  -  SPS,  órgão  responsável  pela  orientação,  supervisão  e

acompanhamento dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Art. 42. O IEP encaminhará à SPS:

I  -  legislação  completa  referente  ao  RPPS  do  Município,  acompanhada  de

comprovante  de  sua  publicidade,  considerados  válidos  para  este  fim  os  seguintes

documentos:

a) publicação na imprensa oficial ou jornal de circulação local;

b) declaração da data inicial de afixação no local competente.

II - demonstrativo de resultados da avaliação atuarial - DRAA;

III - demonstrativo previdenciário;

IV - demonstrativo de investimento e disponibilidades financeiras;

V - comprovante de repasses e recolhimentos ao IEP dos valores decorrentes das

contribuições, aportes de recursos e débitos de parcelamento;

VI - demonstrativos contábeis;

VII - demonstrativo da política de investimentos.

§ 1º Os documentos previstos nos incisos I a VII deverão ser encaminhados à SPS

nos prazos previstos pelo regulamento editado pela mesma para emissão do Certificado

de Regularidade Previdenciária – CRP.

§ 2º O documento previsto no inciso V deverá conter as assinaturas do Chefe do

Poder Executivo e do Presidente do Instituto ou de seus representantes legais. 

Resolução nº 11/2016, Pág. 25



                                                     Estado do Rio Grande do Sul
                                                     MUNICÍPIO DE ERECHIM
                                                     INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
                                                     CNPJ nº 23.681.516/0001-44
                                                                         Av. Farrapos, 509  Erechim – RS  CEP 99700-112  Fone: 54-3522-3695

Art.  43.  O  IEP dará  livre  acesso  ao  auditor-fiscal  da

Previdência Social, que poderá inspecionar livros, notas técnicas e demais documentos

necessários ao perfeito desempenho de suas funções.

Art. 44. O IEP disponibilizará ao público, informações atualizadas sobre as receitas

e despesas do respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para

garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 45. O IEP divulgará amplamente aos segurados e beneficiários toda e qualquer

alteração da legislação do RPPS, bem como do seu plano de benefícios e de custeio.

Art. 46. Dentro de até 30 (trinta) dias do encerramento do exercício, o IEP remeterá

ao  Executivo  Municipal  a  prestação  de  contas  do  exercício,  para  fins  de  compor  a

prestação de contas do Município que deverá ser entregue ao Tribunal  de Contas do

Estado e à Câmara Municipal.

Art.  47.  O  IEP receberá,  mensalmente,  do  Poder  Executivo  e  Legislativo,  suas

autarquias e fundações, relação nominal dos segurados e seus dependentes, valores de

subsídios, remunerações e contribuições respectivas, juntamente com os resumos das

folhas de pagamento.

Parágrafo  único.  Nos  casos  de  irregularidade  no  repasse  das  contribuições

previdenciárias dos segurados ou da contribuição devida pelo Município de Erechim, suas

autarquias e fundações, o Instituto notificará o ocorrido ao respectivo órgão, por meio de

ofício, informando o valor devido e respectiva multa e juros, quando for o caso.

Seção III

Da Despesa Administrativa
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Art. 48. A taxa de administração anual do IEP é de 2% (dois por cento) sobre o

valor  total  da  remuneração,  proventos  e  pensões  dos  segurados  e  beneficiários

vinculados ao Instituto, com base no exercício financeiro anterior.

§ 1º Entre outras afins, classificam-se como despesas administrativas os gastos do

Instituto  com pessoal  próprio  e  os  consequentes  encargos,  indenizações  trabalhistas,

materiais  de  expediente,  energia,  água  e  esgoto,  comunicações,  vigilância,  locações,

seguros, obrigações tributárias, manutenção, limpeza e conservação dos bens móveis e

imóveis, consultoria, assessoria técnica, honorários, adiantamentos, diárias e passagens

de dirigentes, conselheiros e servidores a serviço do Instituto, cursos e treinamentos.

§  2º  Desde  que  observado  o  limite  previsto  no  caput,  ao  final  do  exercício

financeiro, o Instituto por deliberação da instância coletiva de decisão, poderá constituir

reservas com eventuais sobras do custeio administrativo, cujos recursos somente serão

utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração. 

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Seção I

Dos Fundamentos do Processo Administrativo 

Art.  49.  Considera-se  processo administrativo  previdenciário  o  conjunto  de atos

administrativos  praticados  na  secretaria  do  IEP,  iniciado  em  razão  de  requerimento

formulado pelo  interessado,  de  ofício  pela Administração ou por  terceiro  legitimado,  e

concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo  único.  O processo administrativo  previdenciário  contemplará  as  fases

inicial, instrutória, decisória e recursal.
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Art.  50.  Nos  processos  administrativos  previdenciários

serão observados, entre outros, os seguintes preceitos:

I - presunção de boa-fé dos atos praticados pelos interessados;

II - atuação conforme a lei e o Direito;

III - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de

poderes e competências, salvo autorização em lei;

IV - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal

de agentes ou autoridades;

V - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

VI - condução do processo administrativo com a finalidade de resguardar os direitos

subjetivos  dos segurados,  dependentes  e  demais  interessados da  Previdência  Social,

esclarecendo-se os requisitos necessários ao benefício ou serviço mais vantajoso;

VII  -  o  dever  de  prestar  ao  interessado,  em  todas  as  fases  do  processo,  os

esclarecimentos necessários para o exercício dos seus direitos, tais como documentação

indispensável ao requerimento administrativo, prazos para a prática de atos, abrangência

e limite dos recursos, não sendo necessária, para tanto, a intermediação de terceiros;

VIII - publicidade dos atos praticados no curso do processo administrativo restrita

aos interessados e seus representantes legais, resguardando-se o sigilo médico e dos

dados pessoais, exceto se destinado a instruir processo judicial ou administrativo;

IX - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e

sanções  em  medida  superior  àquelas  estritamente  necessárias  ao  atendimento  do

interesse público;

X - fundamentação das decisões administrativas, indicando os documentos e os

elementos que levaram à concessão ou ao indeferimento do benefício ou serviço;

XI - identificação do servidor responsável pela prática de cada ato e a respectiva

data;

XII - adoção de formas e vocabulário simples, suficientes para propiciar adequado

grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos usuários do Instituto, evitando-se o
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uso de siglas ou palavras de uso interno da Administração

que dificultem o entendimento pelo interessado;

XIII - compartilhamento de informações com órgãos públicos, na forma da lei;

XIV - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à

produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar

sanções e nas situações de litígio;

XV - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em

lei;

XVI - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos

interessados;

XVII  -  interpretação  da  norma  administrativa  da  forma  que  melhor  garanta  o

atendimento  do  fim  público  a  que  se  dirige,  vedada  aplicação  retroativa  de  nova

interpretação.

Seção II

Dos Interessados

Art. 51. São legitimados para realizar o requerimento do benefício ou serviço:

I - o próprio segurado, dependente ou beneficiário;

II - o procurador legalmente constituído;

III - o representante legal, assim entendido o tutor, curador, detentor da guarda ou

administrador provisório do interessado, quando for o caso.

Seção III

Do Início do Processo
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Art. 52. O requerimento de benefícios e serviços deverá ser solicitado diretamente

na  secretaria  do  IEP  em  horário  de  atendimento  normal  do  Município  de  Erechim

apresentando  a  documentação  determinada  para  cada  benefício  de  acordo  com  os

preceitos desse regulamento.

Art. 53. Será considerada como data de encaminhamento do benefício ou serviço o

momento em que o segurado protocola o requerimento na Secretaria do IEP.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos de requerimento de

recurso, revisão ou cumprimento de exigência.

Seção IV

Da Identificação do Requerente

Art. 54. Todo atendimento presencial deverá ser realizado mediante apresentação

de pelo menos um dos seguintes documentos de identificação:

I - carteira de identidade;

II - carteira nacional de habilitação;

II - carteira de trabalho;

IV - carteira profissional;

V - passaporte;

VI - carteira de identificação funcional;

VII - outro documento dotado de fé pública que permita a identificação do cidadão.

§  1º  O  documento  de  identificação  apresentado  deverá  conter  fotografia  que

permita o reconhecimento do requerente.

§ 2º Caso o documento apresentado não seja hábil para identificar o interessado, o

servidor deverá emitir carta de exigência para que o interessado apresente algum outro
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documento que o identifique.

§  3º  Salvo  imposição  legal,  o  reconhecimento  de  firma  somente  será  exigido

quando houver dúvida de autenticidade.

§ 4º Caso o interessado não apresente documento de identificação com foto, não

poderá ser realizado o atendimento pretendido.

Seção V

Dos Documentos para Encaminhamento de Benefícios 

Art.  55.  Para  o  encaminhamento  de  benefícios  serão  necessários  os  seguintes

documentos: 

I - aposentadoria: 

a) cópia autenticada em Cartório de documento de identidade; 

b) cópia do termo de posse ou portaria de nomeação; 

c) certidão de tempo de contribuição - CTC original, fornecida pelo INSS ou por

RPPS, se for o caso; 

d)  certidão  de  tempo  de  serviço  original,  fornecida  pela  Diretoria  de  Recursos

Humanos da Prefeitura Municipal; 

e) portaria de incorporação de vantagens salariais original, fornecida pela Diretoria

de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, se for o caso;

f) portaria de averbação de tempo de serviço, se for o caso.

g) certidão comprobatória de exercício de funções exclusivas de magistério, para

professores.

II - pensão: 

a) requerimento da pensão; 

b) documento de identificação do segurado (carteira de identidade, CPF, certidão

de casamento); 
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c) termo de posse ou de nomeação do segurado; 

d) certidão de óbito do segurado;

e) certidão de nascimento dos filhos menores; 

f) carteira de identidade e CPF dos dependentes; 

g) comprovante de residência; 

h) declaração de não existência de dependentes preferenciais, no caso de pais e

irmãos;

i) qualquer outro documento necessário à comprovação da situação de dependente

de segurado.

III - auxílio-reclusão: 

a) documento que comprove a condição de segurado; 

b) documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao

segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; 

c)  certidão emitida  pela autoridade competente sobre  o efetivo  recolhimento do

segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento

renovado trimestralmente;

d) documento de identificação do segurado e do requerente.

IV - auxílio-doença:

a) documento de identidade com foto;

b)  atestado  médico  que  comprove  a  incapacidade  para  o  trabalho,  contendo,

preferencialmente, o CID da patologia;

c) cópia do atestado médico fornecido pelo médico do Município, dos primeiros 15

(quinze) dias;

d)  declaração com o informe da data do último dia trabalhado e início do benefício,

fornecida pela Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.

V - salário-maternidade:

a) documento de identidade com foto;
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b)  certidão  de  nascimento  do  filho  ou  certidão  de

natimorto, se for o caso;

c)  atestado  médico  informando  a  necessidade  de  afastamento  do  trabalho,  a

quantidade  de semanas  da gestação e  o  CID,  preferencialmente,  nos casos  em que

gestante se afastar antes do nascimento do filho.

VI - salário-família:

a) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

b) para filhos menores de 7 anos deve ser apresentado atestado de vacinação

obrigatória;

c) para os filhos maiores de 7 anos e menores de 14 anos, atestado de frequência

escolar.

Art.  56.  Ficando  o  órgão  gestor  encarregado  de  solicitar  quaisquer  outros

documentos e comprovações que se julgue necessário para o deferimento e aprovação

dos benefícios. 

Seção VI

Da Formalização do Processo

Art.  57.  Realizado  o  requerimento  dos  benefícios  ou  serviços,  o  processo

administrativo será formalizado com os seguintes documentos:

I - capa;

II - requerimento formalizado e assinado;

III - procuração ou documento que comprove a representação legal, se for o caso;

IV - cópia do documento de identificação do requerente e/ou do representante legal,

caso houver;

V - documentos comprobatórios relacionados ao pedido, caso houver;
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VI - decisão fundamentada.

§  1º  Ao  requerente  analfabeto  ou  impossibilitado  de  assinar  será  permitida

respectivamente:

I  -  a aposição da impressão digital  na presença de servidor  do Instituto,  que o

identificará;

II  -  a  assinatura  a  rogo  na  presença  de  duas  pessoas,  preferencialmente

servidores,  as  quais  deverão  assinar  com  um  terceiro  que  assinará  em  nome  do

interessado.

§ 2º Os dependentes, maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito)

anos de idade, poderão firmar requerimento de benefício, desde que assistidos por seus

pais ou representante legal.

Art.  58.  Na  formalização  do  processo  será  suficiente  a  apresentação  dos

documentos originais ou cópias autenticadas em cartório ou por servidor do IEP, podendo

ser  solicitada  a  apresentação  do  documento  original  para  verificação  de

contemporaneidade ou outras situações em que este procedimento se fizer necessário.

§  1º  O  servidor,  após  conferir  a  autenticidade  dos  documentos  apresentados,

deverá devolver os originais ao requerente e providenciar, quando necessário, a juntada

das cópias por ele autenticadas ao processo, mediante aposição de carimbo próprio.

§ 2º Quando for apresentada cópia de vários documentos para serem conferidos

com o original, é facultado ao servidor certificar a autenticidade em despacho, fazendo

referência  às  folhas  em  que  esses  documentos  foram  inseridas  no  processo  ou  por

aposição de carimbo e assinatura na própria cópia.

Art. 59. As certidões de nascimento, casamento e óbito são dotadas de fé pública e

o seu conteúdo não poderá ser questionado, nos termos dos arts. 217 e 1.604, ambos do

Código Civil.

Art. 60. Equiparam-se aos originais os documentos autenticados por:
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I - órgãos da Justiça e seus auxiliares;

II - Ministério Público e seus auxiliares;

III - Procuradorias;

IV - autoridades policiais;

V - repartições públicas em geral;

VI - advogados públicos; 

VII - advogados privados.

§ 1º Na hipótese do inciso VII a autenticação está vinculada ao advogado privado

que conste na procuração, ainda que apresentado por seu substabelecido, desde que

acompanhado de cópia da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

§ 2º Para fins do disposto no parágrafo anterior, o documento autenticado deverá

conter nome completo, número de inscrição na OAB e assinatura do advogado.

§ 3º Caso identificado indício de irregularidade nas cópias apresentadas, o servidor

poderá exigir a apresentação dos originais para conferência.

Seção VII 

Da Carta de Exigência

Art.  61.  A apresentação de documentação incompleta não constitui  motivo  para

recusa do requerimento do benefício ou serviço, ainda que, de plano, se possa constatar

que  o  segurado  não  faz  jus  ao  benefício  ou  serviço  que  pretende  requerer,  sendo

obrigatória a protocolização de todos os pedidos administrativos cabendo, se for o caso, a

emissão  de  carta  de  exigência  ao  requerente,  elencando  providências  e  documentos

necessários.

§ 1º Na hipótese do caput, o benefício será indeferido caso o segurado não cumpra

a exigência no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º O prazo previsto no § 1º deste artigo poderá ser prorrogado por igual período,
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mediante pedido justificado do interessado.

§ 3º Emitida carta de exigência no momento do atendimento, deverá ser colhida a

assinatura  de  ciência  na  via  a  ser  anexada  no  processo  administrativo,  com entrega

obrigatória de cópia ao requerente.

§ 4º Na hipótese do § 1º deste artigo, poderá ser agendado novo atendimento,

sendo imediatamente comunicado ao requerente a nova data e horário agendados.

§  5º  Caso  o  interessado  solicite  o  protocolo  somente  com  apresentação  do

documento de identificação, deverá ser protocolado o requerimento e emitida carta de

exigência  imediatamente  e  de  uma  só  vez,  não  sendo  vedada  a  emissão  de  novas

exigências caso necessário.

§ 6º É vedado o cadastramento de exigência para apresentação de procuração.

§ 7º Esgotado o prazo para o cumprimento da exigência sem que os documentos

tenham sido apresentados, o processo será decidido com observação ao disposto neste

Capítulo, devendo ser analisados todos os dados constantes no processo e nos registros

do Município, para somente depois haver análise de mérito quanto ao pedido de benefício.

§ 8º Caso o requerente declare formalmente não possuir os documentos solicitados

na  carta  de  exigência  emitida  pelo  servidor,  o  requerimento  poderá  ser  decidido  de

imediato.

Seção VIII

Da Justificação Administrativa

Art. 62. A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou

insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos

segurados ou beneficiários perante o IEP.

§ 1º Não será admitida a justificação administrativa quando o fato a comprovar

exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico

para o qual a lei prescreva forma especial.
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§ 2º O processo de justificação administrativa é parte de

processo antecedente, vedada sua tramitação na condição de processo autônomo.

Art. 63. A justificação administrativa somente produzirá efeito quando baseada em

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

§ 1º É dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo

de força maior ou caso fortuito.

§ 2º Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência

notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento que tenha atingido o órgão ou

entidade na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante

registro  da ocorrência policial  feito  em época própria ou apresentação de documentos

contemporâneos aos fatos, e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a

profissão do segurado, quando for o caso.

Art.  64.  A homologação da justificação judicial  processada com base em prova

exclusivamente  testemunhal  dispensa  a  justificação  administrativa,  se  complementada

com início razoável de prova material.

Art. 65. Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá

apresentar requerimento que exponha, clara e minuciosamente, os pontos que pretende

justificar, indicando testemunhas idôneas, em número não inferior a 03 (três) nem superior

a  06  (seis),  cujos  depoimentos  possam  levar  à  convicção  da  veracidade  do  que  se

pretende comprovar.

Parágrafo  único.  As  testemunhas,  no  dia  e  hora  marcados,  serão  inquiridas  a

respeito dos pontos que forem objeto da justificação, indo o processo concluso, a seguir, à

autoridade que houver designado o processante, a quem competirá homologar ou não a

justificação realizada.

Art.  66.  Não  podem ser  testemunhas  as  pessoas  absolutamente  incapazes,  os
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ascendentes,  descendentes  ou  colaterais,  até  o  terceiro

grau, por consanguinidade ou afinidade.

Art.  67.  Não  caberá  recurso  da  decisão  da  Diretoria  Executiva  do  IEP  que

considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa.

Art. 68. A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao

mérito, valendo perante o IEP para os fins especificamente visados, caso considerada

eficaz.

Art. 69. A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado

e nos termos das instruções do IEP.

Art. 70. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa na

hipótese de ficar evidenciada a inexistência de outro meio capaz de configurar a verdade

dos fatos alegados e o início de prova material apresentado levar à convicção do que se

pretende comprovar.

Seção IX

Da Comunicação dos Atos

Art. 71. A unidade de atendimento na qual tramita o processo administrativo deverá

comunicar os interessados sobre exigências a cargo destes, bem como sobre as decisões

e seus fundamentos.

§ 1º A comunicação deverá conter:

I - identificação do interessado e, se for o caso, do terceiro interessado;

II - a finalidade da comunicação;
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III  -  data,  hora  e  local  em  que  deve  comparecer,

acompanhado ou não de testemunhas, se for o caso;

IV  -  informação  se  o  interessado  deve  comparecer  acompanhado  de  seu

representante legal;

V  -  informação  da  continuidade  do  processo  independentemente  do

comparecimento; 

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§  2º  A  comunicação  deverá  ser  realizada  na  primeira  oportunidade,

preferencialmente  por  ciência  nos  autos.  Quando  não  houver  ciência  nos  autos,  a

comunicação deverá ser feita via postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro

meio que assegure a ciência do interessado, devendo a informação ficar registrada no

processo administrativo.

§  3º  Presumem-se  válidas  as  comunicações  dirigidas  ao  endereço  para

correspondência  declinado  nos  autos  pelo  interessado,  cabendo  a  ele  atualizar  o

respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva, iniciando a

contagem do prazo a partir da data da ciência.

§  4º  As  comunicações  serão  consideradas  ineficazes  quando  feitas  sem

observância das prescrições legais,  mas o comparecimento do interessado ou de seu

representante  legal  supre  sua  falta  ou  irregularidade,  iniciando  neste  momento  a

contagem do prazo.

§ 5º Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação

ao interessado poderá ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou

telefônica,  correspondência,  telegrama,  fax  ou  correio  eletrônico,  registrando-se  a

circunstância no processo, caso necessário.

§ 6º  As intimações para comparecimento observarão a antecedência mínima de

três dias úteis.

§ 7º Todos os prazos previstos em relação aos pedidos de interesse dos segurados

junto ao Instituto começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da
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contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento,

observando-se que:

I - considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento

cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal;

II - os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo;

III - os prazos fixados em meses ou anos, contam-se de data a data e se, no mês

do vencimento, não houver o equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o

último dia do mês.

Art.  72. O não atendimento da comunicação não implica no reconhecimento da

verdade dos fatos de modo desfavorável à pretensão formulada pelo interessado, mas o

servidor deverá emitir decisão com os elementos que possui no processo.

Seção X

Dos Impedimentos e da Suspeição

Art. 73. É impedido de atuar no processo administrativo o servidor:

I - que tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II  -  que  tenha  participado  ou  venha  a  participar  como  interessado,  perito,

testemunha  ou  representante,  ou  se  tais  situações  ocorrerem  quanto  ao  cônjuge,

companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

III  -  que  esteja  litigando  judicial  ou  administrativamente  com  o  interessado  ou

respectivo cônjuge ou companheiro;

IV - cujo cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau tenha atuado

como intermediário.

Parágrafo único. Entende-se por parentes em primeiro grau, os pais e os filhos; em

segundo grau, os netos, os avós e os irmãos; em terceiro grau, os bisavós, bisnetos, tios e

sobrinhos.
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Art.  74.  O servidor que incorrer  em impedimento deve

comunicar o fato à chefia imediata que, ao acolher as razões, designará outro servidor

para atuar no processo.

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento será apurada em

sede disciplinar.

Art. 75. Pode ser arguida perante a chefia imediata a suspeição de servidor que

tenha  amizade  íntima  ou  inimizade  notória  com  algum  dos  interessados  ou  com  os

respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

Parágrafo único. É de 10 (dez) dias o prazo para recurso contra a decisão que não

acolher a  alegação de suspeição suscitada pelo interessado, cabendo a apreciação e

julgamento ao Presidente do Instituto.

Seção XI

Das Fases do Processo Administrativo

Subseção I

Da Instrução

Art. 76. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os requisitos

legais  para  o  reconhecimento  de  direito  aos  benefícios  e  serviços  do  Instituto  serão

realizadas por sua secretaria, seja o processo constituído por meio físico ou eletrônico.

Art.  77.  Os dados constantes no sistema informatizado do Município relativo ao

vínculo empregatício, remunerações, contribuições, funções e incorporações, valem como

prova no processo administrativo, salvo comprovação de erro ou fraude.
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Art.  78.  Em  caso  de  dúvida  quanto  à  veracidade  ou

contemporaneidade  dos documentos  apresentados,  o  IEP deve  realizar  as  diligências

saneadoras das possíveis irregularidades.

Art. 79. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de

documentos  por  terceiros,  poderá  ser  expedida  comunicação  para  esse  fim,

mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.

Subseção II

Da Decisão

Art.  80.  O  IEP deve  conceder  o  melhor  benefício  a  que  o  segurado  fizer  jus,

cabendo à secretaria do Instituto orientar o segurado nesse sentido. 

Art.  81.  Se  por  ocasião  do  atendimento  estiverem  presentes  as  condições

necessárias, será imediatamente proferida a decisão.

Art. 82. A Administração do IEP tem o dever de explicitamente emitir decisão nos

processos  administrativos  e  sobre  solicitações  ou  reclamações  em  matéria  de  sua

competência, nos termos do art. 48 da Lei n° 9.784/99.

§  1º  A decisão  administrativa,  em  qualquer  hipótese,  deverá  conter  despacho

sucinto do objeto do requerimento administrativo, fundamentação com análise das provas

constantes nos autos, bem como conclusão deferindo ou indeferindo o pedido formulado.

§ 2º A motivação deve ser clara e coerente, indicando quais os requisitos legais que

foram ou não atendidos,  podendo fundamentar-se em decisões anteriores,  bem como

notas  técnicas  e  pareceres  do  órgão  consultivo  competente,  os  quais  serão  parte

integrante do ato decisório.

§ 3º Todos os requisitos legais necessários à análise do requerimento devem ser
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apreciados  no  momento  da  decisão,  registrando-se  no

processo administrativo a avaliação individualizada de cada requisito legal.

§ 4º Concluída a instrução do processo administrativo, a secretaria do Instituto tem

o  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  para  decidir,  salvo  prorrogação  por  igual  período

expressamente motivada.

§ 5º Para fins do § 4º deste artigo, considera-se concluída a instrução do processo

administrativo quando estiverem cumpridas todas as exigências, se for  o caso,  e  não

houver mais diligências ou provas a serem produzidas.

Art. 83. O interessado será comunicado da decisão administrativa com a exposição

dos motivos, a fundamentação legal e o prazo para interposição de recurso.

Subseção III

Da Conclusão

Art.  84.  Conclui-se  o  processo  administrativo  com  a  decisão  administrativa,

ressalvado  o  direito  de  o  requerente  interpor  recurso  no  prazo  previsto  nas  normas

vigentes.

Parágrafo  único.  Constatado erro,  ainda que em fase de novo  requerimento,  o

processo  administrativo  anterior,  já  concluído,  deverá  ser  reaberto  de  ofício  para  a

concessão do benefício, observado a decadência e a prescrição.

Seção XII

Das Disposições Diversas Relativas ao Processo

Subseção I 

Da Desistência
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Art.  85.  O  interessado  poderá,  mediante  manifestação  escrita  e  enquanto  não

proferida a decisão, desistir do pedido formulado.

§ 1º O pedido de desistência atinge somente aquele que o solicitou.

§ 2º A desistência não prejudica o prosseguimento do processo se a Administração

considerar que o interesse público assim o exige.

Subseção II

Da Cópia, da Vista e da Retirada dos Autos

Art.  86.  É  assegurado  o  direito  de  vista  e  cópia  de  processo  administrativo,

mediante requerimento, aos seguintes interessados:

I - titular do benefício,  representante legal ou procurador;

II  -  ao  advogado,  em  relação  a  qualquer  processo,  independentemente  de

procuração, exceto matéria de sigilo.

Art. 87. As cópias poderão ser entregues em meio físico ou digital, observando-se

que  o  custo  das  cópias  entregues  em  meio  físico  será  ressarcido  pelo  requerente,

conforme disposto em ato específico.

Art. 88. O advogado poderá retirar os autos do Instituto, pelo prazo máximo de 10

(dez)  dias,  mediante  requerimento  e termo de responsabilidade com compromisso de

devolução tempestiva, observados os impedimentos constantes nesse regimento.

§  1º  Para  processos  em  andamento,  o  deferimento  da  carga  depende  da

apresentação de procuração ou substabelecimento.

§ 2º Para processos findos, é dispensada a apresentação de procuração, exceto

quando houver documentos sujeitos a sigilo.
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§ 3º  O requerimento de carga deverá ser  decidido no

prazo improrrogável de dois dias úteis.

§ 4º É admitido o deferimento da carga àquele que não é advogado somente nas

hipóteses  de  estagiário  inscrito  na  OAB  e  que  apresente  o  substabelecimento  ou

procuração outorgada pelo advogado responsável, nos termos do § 2º do art. 3º da Lei nº

8.906/94.

§  5º  Quando  aberto  prazo  para  interposição  de  recurso  ou  contrarrazões  do

interessado, a data de devolução do processo não será posterior ao termo final do prazo

para a prática do ato, ainda que inferior a 10 (dez) dias.

Art. 89. Não sendo devolvido o processo no prazo estabelecido, a secretaria do IEP

deverá comunicar o fato à Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis.

Art.  90.  Quando da entrega e da devolução do processo em carga,  o  Instituto

deverá:

I - verificar a sua integridade;

II - conferir a numeração de folhas;

III - apor o carimbo de carga especialmente criado para esse fim;

IV - reter termo de responsabilidade no qual fique expressa a obrigatoriedade de

devolução tempestiva;

V - efetuar o registro em livro ou sistema específico.

Art. 91. Não será permitida a retirada do processo nos seguintes casos:

I - quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração;

II - processos durante apuração de irregularidades;

III  -  processos  em  andamento  nos  quais  o  advogado  deixou  de  devolver  os

respectivos autos no prazo legal, e só o fez depois de intimado;
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IV  -  processos  que,  por  circunstância  relevante

justificada pela autoridade responsável, devam permanecer no Instituto.

Seção XIII

Dos Recursos

Subseção I

Dos Recursos em Geral

Art. 92. Das decisões proferidas pela secretaria do IEP poderão os interessados,

quando não conformados, interpor recurso ordinário ao Conselho de Administração, no

prazo de 30 (trinta) dias, contados da cientificação da decisão, o qual ficará encarregado

de proferir a decisão definitiva sobre o assunto.

§  1º  O  recurso  será  protocolizado  na  secretaria  do  Instituto  e  remetido

imediatamente ao Conselho de Administração.

§ 2º O Presidente do Conselho de Administração designará um Conselheiro Relator

que deverá proferir seu parecer sobre o provimento ou não do recurso impetrado, nos

prazos estabelecidos nesse regulamento.

§ 3º O parecer do Relator será apreciado pelo Conselho em votação aberta.

§  4º  No  caso  do relatório  ser  rejeitado,  o  Conselho deverá  estabelecer  qual  a

decisão que deve ser tomada sobre o recurso, incluindo essa informação em ata.

§ 5º Essa decisão é definitiva, devendo o recorrente ser cientificado.

Subseção II

Dos Recursos de Benefícios por Incapacidade Laboral

Art. 93. Das decisões proferidas pela secretaria do IEP, face deliberações da Junta
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Médica do Município e do Conselho Técnico do IEP, poderão

os  interessados,  quando  não  conformados,  interpor  recurso  ordinário  ao  Conselho

Técnico do IEP, no prazo de 10 (dez) dias, contados da cientificação da decisão, o qual

ficará encarregado de proferir a decisão definitiva sobre o assunto.

§  1º  O  recurso  será  protocolizado  na  secretaria  do  Instituto  e  remetido

imediatamente ao Conselho Técnico.

§ 2º O Presidente do Conselho Técnico, em conjunto com os demais membros,

poderá  proferir  parecer  sobre  o  provimento  ou  não  do  recurso  impetrado,  no  prazo

máximo de 10 (dez) dias, seguindo a tramitação expressa no Regimento Interno próprio.

Em  havendo  impossibilidade  de  ocorrer  deliberação  conjunta  na  própria  reunião,  ao

Presidente caberá designação de Relator.  

§ 3º O parecer do Relator será apreciado pelo Conselho em votação aberta.

§  4º  No  caso  do relatório  ser  rejeitado,  o  Conselho deverá  estabelecer  qual  a

decisão que deve ser tomada sobre o recurso, incluindo essa informação em ata.

§ 5º Essa decisão é definitiva, devendo o recorrente ser cientificado.

Seção XIV

Da Comunicação ao Tribunal de Contas do Estado

Art.  94.  As aposentadorias  e pensões concedidas aos segurados do IEP serão

remetidas obrigatoriamente ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, a fim de que seja

homologada a sua concessão.

Parágrafo único. O Instituto fica obrigado a seguir as normativas estabelecidas pelo

TCE no que tange à concessão dos benefícios.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
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Art. 95. As matérias de natureza confidencial que forem

apreciadas  pelos  Diretores  serão  mantidas  sob  sigilo,  até  que  seja  deliberada  a  sua

divulgação.

Art. 96. No caso de ser exercido o disposto no Art. 19, § 2º da Lei nº 5.971/15 (não

provimento imediato de algum cargo da Unidade Gestora), o Diretor-Presidente assumirá

interina e cumulativamente o cargo não provido, valendo-se da estrutura respectiva do

Município de Erechim/RS para a consecução das atividades necessárias.

Art.  97.  No  caso  de  férias,  afastamentos,  licenças  ou  impedimentos,  o  Diretor-

Presidente designará a devida substituição, observando o que segue:

I  -  o  Presidente  da  Unidade  Gestora,  assumirá  interina  e  cumulativamente,  na

seguinte ordem:

a) o Diretor Administrativo, percebendo exclusiva e unicamente os vencimentos do

cargo de Diretor-Presidente;

b) o Diretor Previdenciário, percebendo exclusiva e unicamente os vencimentos do

cargo de Diretor-Presidente;

c)  o  Diretor  Financeiro,  percebendo exclusiva  e unicamente  os vencimentos  do

cargo de Diretor-Presidente.

I- o Diretor Administrativo poderá acumular interina e cumulativamente, a critério do

Presidente  do  Instituto,  a  função  de  Diretor-Presidente,  Diretor  Financeiro  ou  Diretor

Previdenciário, não podendo acumular o valor das funções exercidas;

II - o Diretor Financeiro poderá acumular interina e cumulativamente, a critério do

Presidente do Instituto, a função de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo, ou Diretor

Previdenciário, não podendo acumular o valor das funções exercidas.

III - o Diretor Previdenciário poderá acumular interina e cumulativamente, a critério

do Presidente do Instituto, a função de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo ou Diretor

Financeiro, não podendo acumular o valor das funções exercidas;
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§ 1º Na ausência do Diretor-Presidente, o Diretor Administrativo será seu substituto,

e na sua ausência, o Diretor Previdenciário e, por último, o Diretor Financeiro.

Art.  98. No caso de extinção do IEP, o que somente resultará em virtude de lei

complementar, o seu patrimônio reverterá integralmente para o Município de Erechim, que

assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos

durante sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua

concessão foram implementados anteriormente à sua extinção.

Art. 99. O IEP organizará em sua secretaria serviço permanente de compensação

previdenciária a fim de realizar os procedimentos estabelecidos pelo RGPS no intuito de

instruir os processos de compensação entre os diversos regimes previdenciários.

Parágrafo único. A organização e execução desse serviço fica a cargo da Unidade

Gestora do Instituto.

Art.  100.  O  IEP  poderá  receber  denúncias  sobre  casos  de  auxílio-doença  em

tramitação, garantindo o anonimato, as quais serão devidamente apuradas, garantidos os

princípios do devido processo legal.

Art. 101. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se

as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 01/2015.

Erechim/RS, 13 de outubro de 2016.

RENATO ALENCAR TOSO
Diretor-Presidente do IEP
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