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INTRODUÇÃO 
 
 

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão e do controle 

interno do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Caçador - IPASC (órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Caçador - RPPS) 

 

JUSTIFICATIVA 
 
 

A elaboração deste plano de trabalho se faz necessária para 

estabelecer normas, regras e prazos de atividades a serem desenvolvidas pelo 

Conselho Fiscal, em fiel cumprimento ao Regimento Interno do Conselho 

Fiscal. 

 

OBJETIVO 
 
 

Estabelecer normas, regras e prazos de atividades a serem 

desenvolvidas pelo Conselho Fiscal. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 
 
 

1. eleger o seu Presidente; 

2. elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento Interno; 

3. examinar os balancetes e balanços do RPPS, bem como as contas e os 

demais aspectos econômico-financeiros; 

4. examinar livros e documentos; 

5. examinar quaisquer operações ou atos de gestão do RPPS; 

6. emitir parecer sobre os negócios ou atividades do RPPS; 

7. fiscalizar o cumprimento da legislação e das normas em vigor; 
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8. requerer ao Conselho Administrativo, caso necessário, a contratação de 

assessoria técnica; 

9. lavrar as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados 

dos exames procedidos; 

10. remeter ao Conselho Administrativo parecer sobre as contas anuais do 

RPPS, bem como dos balancetes; 

11. praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis aos trabalhos de 

fiscalização; 

12. sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas 
 
 
 

METAS PREVISTAS 

1. Representar os servidores públicos municipais na fiscalização da gestão 

dos recursos do Instituto, mantendo a transparência dos atos realizados; 

2. Manter efetiva fiscalização sobre as contas do Instituto, realizando 

bimestralmente análise dos balancetes mensais; 

3. Acompanhar as movimentações financeiras, rendimentos das 

aplicações, bem como as negociações dos parcelamentos das dívidas 

junto a Prefeitura; 

4. Questionar despesas efetuadas pelo Instituto; 

5. Colaborar junto do Conselho Administrativo, dando parecer e sugestões 

com a finalidade de minimizar eventuais situações de irregularidade que 

venham a surgir; 

6. Auxiliar, dentro de suas prerrogativas, para que o Instituto possa 

melhorar a sua saúde financeira e atingir o equilíbrio atuarial; 

7. Acompanhar a divulgação de dados e pesquisas relativas ao Instituto, 

como por exemplo o Cálculo Atuarial. 
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CONSELHO FISCAL 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2019/2020 

DATA DIA DA 

SEMANA 
HORA PAUTA 

21/05/2019 TERÇA-FEIRA 16:00 1.   Análise dos balancetes meses janeiro, fevereiro e 

março/2019 
19/07/2019 SEXTA-FEIRA 16:00 1.   Eleição Diretoria do Conselho Fiscal Gestão 2019- 

2021 

23/07/2019 TERÇA-FEIRA 16:00 1. Análise dos balancetes meses Abril e maio/2019; 
2. Análise e aprovação do Regimento Interno; 
3. Indicação de membro para o Comitê de 

Investimentos 

24/09/2019 TERÇA-FEIRA 16:00 1.   Análise dos balancetes meses Junho, julho e agosto. 

26/11/2019 TERÇA-FEIRA 16:00 1.   Análise dos balancetes meses setembro e outubro. 

21/01/2020 TERÇA-FEIRA 16:00 1. Análise dos balancetes meses novembro e 

dezembro; 
2. Análise do balanço anual 2019; 

3. Emissão de parecer sobre as contas anuais. 
24/03/2020 TERÇA-FEIRA 16:00 1. Análise dos balancetes meses Janeiro, fevereiro de 

2020; 
2. Relatório de atividades do Conselho. 

26/05/2020 TERÇA-FEIRA 16:00 1. Análise dos balancetes meses Março e abril de 2020; 
2. Definição do Calendário Anual de Reuniões. 

 


