


Mais uma vez no Ceará 

Gratidão ! 

Novamente em Fortaleza 

Só emoção ! 

Hoje disseminando Previdência e Cidadania 

Exploooode Coração ! 







Artigo 37 - CF 



O Conselho Deliberativo, como última instância de 
alçada das decisões relativas à gestão do RPPS, e a 
Diretoria Executiva possuem atribuições que se 
inter-relacionam, mas não se confundem: enquanto 
o Conselho “delibera” sobre as políticas e diretrizes 
estratégicas do RPPS, a Diretoria “executa”, ou seja, 
pratica os atos de gestão que permitirão a 
implementação das políticas. 



“Art. 8º Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou 

entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade 
gestora do respectivo regime próprio de 
previdência social e os membros dos seus 
conselhos e comitês respondem diretamente por 
infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no 
que couber, ao regime disciplinar estabelecido na 
Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, 

e seu regulamento, e conforme diretrizes gerais. 
(alterado Lei 13846/2019) 

Lei 9.717/98 



“Art. 8º-B ... 
Parágrafo único... aplicam-se aos membros dos 
conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de 
investimentos 

I - não ter sofrido condenação 
criminal ou incidido em alguma 
das demais situações de 
inelegibilidade... 

II - possuir certificação e 
habilitação comprovadas, nos 
termos definidos em parâmetros 
gerais; (incluído Lei 13846/2019) 



A consolidação do RPPS 

 

 





 Anotações importantes 

 Regularidades / Irregularidades 

 Soluções encontradas 

 Planejamento para adequações  



Portaria 464 - Art. 50.  - § 1º - II  

“...comunicação do descumprimento da obrigação aos órgãos 
de controle interno e externo e ao Ministério Público 
competentes;” 
 

Encaminhar Comunicação: 
 

 Controladoria  

 Câmara de Vereadores; 

 Ministério Público; 

 TCE; 

 Sprev; 

 



Previdência sem Amor 

É Solidão, 

Amor sem Previdência  

É Caixão ! 

E se não houver fidelidade, 

Não tenha dúvida, 

Vai ter Confusão! 



Vou explicar com paciência 

Como é chifre na previdência, 

Talvez fique aperreado, 

A pedra pode cair no seu telhado.  



Na reunião dos Conselhos 

O servidor não quer participar, 

Mas nos corredores 

Leva a vida a reclamar, 

Agora com a 464 

Irás se responsabilizar. 

 

 



Então amigo Conselheiro, 

A previdência tenha Amor e Carinho, 

Tá nela todo dinheiro, 

Quando a saúde faltar 

E você ficar velhinho, 

Não venha a se arrepender 

De durante sua vida 

A sua parte deixou de fazer. 



Acompanhe o portal transparência, 

Participe da reunião, 

De sua Previdência 

Faça parte da gestão, 

Tenha ao RPPS fidelidade, 

Trate como Mozããão, 

Isso é Amor de Verdade, 

Deseje e pratique a si e ao outro 

Paz e Felicidade. 



Milton Moreira 

      milton.soledadepb@gmail.com 

 

  


