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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de coordenação das reuniões do Conselho Fiscal 

Previdenciário – CFP do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Presidente/Vice do CFP; 

 Secretária do CFP; 

 Conselheiros do CFP 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Regimento interno do CFP; 

 Lei n. 9.201 (22/11/ 2012) – Altera os arts. 23 e 25 da Lei n. 8.537/ 2007, e dá outras 

providências; 

 Decreto n. 3.992 (23/08/2013) – Aprova o Regimento Interno do Conselho Fiscal 

Previdenciário – CFP do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia; 

 Decreto n. 1.639 (09/ 05/ 2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 O Conselho Fiscal Previdenciário (CFP) – é um órgão de fiscalização e controle interno do 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia, cuja competência é 

a de examinar os balancetes mensais, balanço anual, livros e documentos do Regime 

Próprio, redigindo, em livro de atas e pareceres, os resultados dos exames realizados. 

Notificando o Presidente do IPSM para o fornecimento de dados e informações sempre 

que necessário e relatando, ao CMAP, as irregularidades eventualmente verificadas; 

 Fiscalização – A fiscalização consiste em examinar uma atividade para comprovar se 

cumpre com as normas em vigor. 

 

4.2 Siglas 

 GABSEC – Gabinete da Presidência; 
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 SECGER – Secretaria Geral; 

 CFP – Conselho Fiscal Previdenciário;  

 CMAP – Conselho Municipal de Assistência Previdenciária. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução do processo de reuniões do CFP deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Realizar 

primeira reunião 

do conselho 

Na primeira reunião é realizada a eleição do presidente, vice-presidente, secretária e 

representante do conselho fiscal junto ao comitê de investimentos. Os Conselheiros 

interessados deverão se candidatar ao cargo desejado e, posteriormente, a eleição 

deverá ser realizada pelo Conselho. Em seguida, o Presidente já eleito tem o encargo 

de passar as diretrizes gerais de organização e funcionamento do conselho, de acordo 

com a Lei 9201 de 2012 e regimento interno do CFP. Na sequência, a Secretária 

deverá tomar nota para posterior confecção da ata e o Presidente deverá finalizar a 

reunião marcando o calendário e convocando os membros do conselho para as 

próximas reuniões. 

2. Elaborar ata da 

reunião anterior 

Na semana que antecede a próxima reunião, a Secretaria do conselho deverá redigir a 

ata da reunião anterior utilizando as anotações feitas previamente. 

3. Declarar aberta 

a reunião 

Na data e horário marcados para a reunião o Presidente do CFP deverá declarar 

aberta a sessão e informar aos conselheiros a pauta do dia. 

4. Fazer leitura da 

ata da reunião 

anterior e colher 

assinatura dos 

membros 

Em seguida, a Secretária deverá fazer a leitura da ata da última reunião e colher a 

assinatura dos membros do conselho no documento.  

5. Assinar lista de 

frequência da 

reunião 

Após a leitura da ata a Secretária deverá entregar a lista de frequência do dia aos 

conselheiros para assinatura. 

6. Distribuir 

balancetes aos 

relatores 

Na sequência, a Secretária deverá realizar a distribuição dos balancetes do IPSM entre 

os conselheiros relatores para fins de análise. 

7. Iniciar 

anotações para 

posterior 

elaboração da ata 

Após a distribuição, a Secretaria inicia as anotações dos acontecimentos da reunião 

para posterior formulação da ata. 

8. Realizar análise 

dos balancetes 

O conselho é dividido em duplas para as análises. Os Pares deverão analisar os 

balancetes verificando se todos os balancetes, relatórios e documentos, compõe a 

prestação de contas. Deverão também, preencher o relatório de analises com as 
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receitas, despesas e saldos bancários e em seguida, pontuar as considerações finais. 

9. Imprimir e 

assinar relatório 

de análise 

Se nenhuma situação a ser diligenciada ou esclarecida foi detectada e a análise do 

balancete foi finalizada antes do término da reunião, os Relatores deverão imprimir e 

assinar relatório de análise. 

10. Comunicar a 

secretária e ao 

presidente a 

conclusão do 

relatório e  

apresentar em 

plenário 

Na sequência, os Relatores deverão comunicar a secretaria e o presidente sobre o 

encerramento da análise e apresentar sua conclusão via relatório em plenário.  

11. Colocar 

relatório em 

plenário para 

votação 

Quando um relator analisa um balancete, ele pode sugerir aprovação com ou sem 

ressalvas ou a reprovação. O Presidente deverá colocar essa sugestão em votação. 

Porém, qualquer que seja o resultado, será formalizada uma resolução. 

12. Analisar  

processo de 

balancete 

Durante a apresentação em plenário, qualquer conselheiro pode pedir vista da análise 

do processo, se for o caso, o Conselheiro que pediu vista deverá analisar o processo e 

emitir um documento a fim de fundamentar o seu voto. 

13. Formalizar 

resolução e colher 

as assinaturas dos 

conselheiros 

Depois da apresentação em plenário e votação, a Secretária deverá formalizar a 

resolução e colher a assinatura dos conselheiros. Os Relatores deverão anexar a 

resolução e relatório no processo do respectivo balancete. 

14. Elaborar ofício 

devolvendo o 

processo 

concluído para 

SECGER 

encaminhar ao 

CMAP 

Posteriormente, a Secretária deverá elaborar um oficio devolvendo o processo 

analisado para a SECGER para conhecimento do presidente do IPSM e sugerindo, 

posteriormente, o encaminhamento ao CMAP para análises e providências.  

15. Assinar ofício 

e solicitar que os 

relatores 

protocolem o 

processo na 

SECGER 

O Presidente irá assinar o ofício e solicitar que os relatores protocolem o processo na 

SECGER. 

16. Devolver 

balancetes a 

secretária  

Se a análise do balancete não foi finalizada no tempo da reunião, os Relatores deverão 

devolver os balancetes para a secretária para fins de guarda, e aguardar próxima 

reunião para continuação das análises. A Secretária deverá tomar nota de qual 

balancete está sendo analisado por cada dupla de relatores. 

17. Elaborar 

diligência 

encaminhando 

Se durante a análise dos balancetes, foi detectado alguma situação a ser diligenciada 

ou esclarecida os Relatores deverão elaborar uma diligência, encaminhando o 

processo a SECGER para providências do IPSM. 



PG. 07/01 – Conselho Fiscal Previdenciário – Coordenação das reuniões                                                                   4 / 6 
– Cópia Controlada – 

processo para 

providências 

18. Solicitar a 

secretária um 

novo balancete 

para análise 

Se a elaboração da diligência foi finalizada antes do término da reunião, a dupla de 

Relatores deverá solicitar um novo balancete a secretária para iniciar a análise. 

19. Marcar 

calendário de 

reuniões do mês 

seguinte 

As reuniões do conselho estão definidas no regimento, e deverão acontecer na primeira 

e terceira terça-feira do mês, porém, na última reunião do mês, o Presidente deverá 

verificar se existem muitos balancetes a serem analisados ou alguma outra situação, 

que necessite de nova convocação. Se sim, marcar no calendário as reuniões 

extraordinárias necessárias.   

OBS: A reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo presidente do conselho ou 

pelo titular do IPSM ou pelo CMAP ou através de requerimento, assinado por no mínimo 

6 (seis) de seus conselheiros, observados, ainda: 

I - a convocação extraordinária deverá ocorrer, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias, e conforme dispuser o Regime Interno do CFP; 

II - as deliberações das reuniões extraordinárias serão tomadas por maioria simples dos 

presentes. 

20. Convocar  

conselheiros para 

próxima reunião 

Após a definição do calendário do mês seguinte, o Presidente deverá convocar os 

conselheiros para a próxima reunião. 

21. Concluir 

anotações dos 

acontecimentos da 

reunião para 

posterior 

formalização da 

ata 

Em seguida, a Secretária deverá concluir as anotações dos acontecimentos da reunião 

para posterior formalização da ata. 

22. Finalizar 

reunião 

Após a conclusão das anotações pela secretária, o  Presidente deverá finalizar a 

reunião. 

23. Remeter 

processo  ao 

SECGER para 

encaminhamento 

a CMAP 

Se houver formalização de resolução, os Relatores deverão remeter processo ao 

SECGER para encaminhamento ao CMAP. Depois de protocolarem o processo, os 

Relatores irão devolver o protocolo de recebimento para a secretária do conselho para 

fins de arquivamento e controle. 

24. Remeter 

processo  ao 

SECGER para 

providências do 

IPSM 

Caso seja constatado alguma diligência durantes as análises, os Relatores deverão 

remeter o processo para SECGER para providências do IPSM, e depois de 

protocolarem o processo, deverão entregar o comprovante de entrega para a secretaria 

do conselho para fins de arquivamento e controle. 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas – Sala de reuniões 1º andar. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Ata de reunião 

No arquivo do 

CFP e no site da 

prefeitura 

Caixa box/ 

Conselheiros 
Por data 5 anos Arquivo morto 

Relatório de análises 
No processo de 

balancete 

Pasta/ Conselheiro e 

gabinete da 

presidência 

Por número Permanente Não há 

Resolução 

 
 

No processo de 
balancete 

Pasta/ Conselheiro e 

gabinete da 

presidência 

Por número Permanente Não há 

Ofício 

 
 

No processo de 
balancete 

Pasta/ Conselheiro e 

gabinete da 

presidência 

Por número Permanente Não há 

 

9.  ANEXOS 

Fluxo. 07 – Conselho Fiscal Previdenciário – Coordenação das reuniões                                                                    
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