
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

DECRETO MUNICIPAL N° 041/2012
ACOPiARA-CE, 25 OUTUBRO DE 2012.

Define as atribuic;oes do Presidente do
Conselho Municipal de Previd€mcia e da
Diretoria Executiva, 6rgaos do Instituto de
Previd€mciado Municipio de Acopiara -
ACOPIARA PREV, e de} 0' tras providemcias.

o PREFEITO MUNICiPAL DE A.COPIARA, Dr. Antonio Almeida Neto, no uso de
suas atribui<;6es !egais, tendo em vista a necessidade de regulamentar as
atribui<;6es da estrutura tecnico-administrativa do ACOPIARA PREV, mediante
gestao participativa com etica, profissionalismo e responsabilidade social, conforme
disposto no art. 7° da Lei nO1.748, de 17 de outubro de 2012:

Art. 1° - A estrutura tecnico-administrativa do ACOP1ARA PREY comp6e-se
dos seguintes 6rgaos:

I - Conselho Municipal de Previdencia;
Ii - Diretoria Executiva.

Art. 2° - A Diretoria Executiva e composta pelos seguinte cargos:
1-01 (um) Diretor Executivo
II - 01 (um) Diretor Administrativo
III - 01 (um) Diretor Financeiro
IV - 01 (um) Assessor Especial.

Paragrafo Unico - 0 Diretor Executivo e tambem 0 Diretor Presidente do
-- ACOPIARA PREVo

I - dirigir e coordenar as atividades do Conselho;
Ii - convocar, instalar e presidir as reuni6es do Conselho;
III - designar 0 seu substituto eventual;
IV - solicitar da Diretoria Executiva os balancetes, relat6rios e quaisquer outros

documentos para deiibera<;ao do Conselho Municipal de Previdencia;
V - avocar 0 exame e a solu<;ao de quaisquer assuntos pertinentes ao

ACOPIARA PREY;
VI - praticar os demais atos atribuidos por lei ou regulamento como de sua

competencia.
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i - cumprir e fazer cumprir a legislag80 que compoe a regime de previdencia de
que trata a Lei nO1.523/2009;

II - convocar as reuni6es da Diretoria, presidir e orientar as respectivos
trabalhos, mandando lavrar as respectivas atas;

III - representar a ACOPIARA PREV em suas relagoes com terceiros;
IV - elaborar 0 orgamento anual e plurianual do ACOPIARA PREV;
V - constituir comissoes;
VI - ce!ebrar e rescindir acordos, convenios e contratos em todas as suas

modalidades, inclusive a prestagao de servigos por terceiros, observadas as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Previdencia;

VII - autorizar, conjuntamente com 0 Diretor Financeiro: pagamentos,
aplicagoes e investimentos efetuados com as recursos do Instituto e com os do
patrim6nio geral do ACOPIARA PREV;

VIII - avocar a exame e a solugao de quaisquer assuntos pertinentes.
IX - assinar em conjunto com 0 Prefeito Municipal as atos concessivos de

beneffcios;

j - controlar as agoes referentes aos servigos gerais e de patrim6nio;
II - praticar os atos de gestao orgamentaria e de planejamento financeiro;
!II - controlar e disciplinar as recebimentos e pagamentos;
IV - acompanhar a fluxo de caixa do ACOPIARA PREV, zelando pela sua

solvabilidade;
V - coordenar e supervisionar os assuntos relacionados com a area con'abil;
VI - avaliar a desempenho dos gestores das aplicagoes finar.ceiras e

investimentos;
VII - elaborar poHtica e diretrizes de aplicagao e investimentos dos recursos

financeiros, a ser submetido ao Conselho Municipal de Previdencia pela Diretoria
Executiva;

VIII - autorizar, conjuntamente com a Diretor Executivo, os pagamentos
efetuados com as recursos do ACOPIARA PREVo

! - coordenar as trabalhos relacionados a concessao dos beneffcios
previdenciarios, tais como recebimento e protocolo de requerimentos, solicitar da
Prefeitura de Acopiara as documentos necessarios, prestar infarmagoes aos
segurados e promover a instruc;aodos processos;
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II - acompanhar a polftica de reajuste de beneffcios e cuidar da sua
implantag80 em folha de pagamento;

III - gerir e elaborar a folha de pagamento dos beneflcios;
IV - administrar e controlar as agoes administrativas do ACOPIARA PREV;
V - praticar os atos referentes a inscrig80 no cadastro de segurados ativos,

inativos, dependentes e pensionistas, bem como a sua exclus80 do mesmo
cadastro;

VI - acompanhar e controlar a execug80 do plano de beneffcios do regime de
previdencia e do respectivo plano de custeio atuarial, assim como as respectivas
reavaliagoes;

VII - administrar os bens pertencentes ao ACOPIARA PREV;
VIII - administrar os recursos humanos e os servigos gerais, inclusive quando

prestados por terceiros.

I - assessorar 0 Diretor Executivo no tocante aos assuntos inerentes a
Presidencia do Instituto;

II - elaborar oflcios e documentos da Diretoria Executiva;
III - manter -se atualizado em relag80 a legi81ag80 e normas previdenciarias;
IV - divulgar entre os segurados as informagoes, publicagoes e expedientes

relevantes;
V- representar 0 Diretor-Executivo nas reunioes do Conselho Municipal de

Previdencia;
VI - manter 0 ambiente de trabalho propfcio a: produtividade, desenvolvimento

de equipe, iniciativa, integragao e participag80 em eventos de capacitag8o;
VII - zelar e orientar quanto a emiss8o, tramitag8o, guarda e arquivamento dos

documentos do ACOPIARA PREV, de forma a assegurar a sua preservag80;
Viii - transmitir subs/dio e apoio tecnico aos membros da Diretoria Executiva
IX - adotar as providencias e fazer 0 acompanhamento, em conjunto com 0

Diretor Executivo, da compensag80 financeira entre 0 regime proprio e 0 regime
geral de previd€mcia social.

Art 8° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicag8o, revogadas

as disposigoes em contrario.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-C~EM 26 DE OUTUBRO DE

2012. i
~' A( nio Almeida N~to
PElTO MUNICIPAL
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