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ALTERAÇÃO 001/2013 - REGIMENTO INTERNO DO 

 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV 
 

Altera disposições do Regimento 
Interno do Fundo Previdenciário de 
Muriaé – Muriaé-Prev e dá outras 
providências. 

 
No uso das atribuições conferidas pelo inciso V, do artigo 5° do 

Regimento Interno, o Conselho de Administração do Fundo Previdenciário 
de Muriaé – Muriaé-Prev aprovou, e eu, na condição de Diretor-Executivo, 
dou provimento às seguintes alterações:  
 

Art. 1° - O artigo 2° do Regimento Interno do Muriaé-Prev passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 2° - A administração do MURIAÉ-PREV é exercida pelos 
seguintes órgãos: 

I – Conselho de Administração 
II – Presidência 
III – Diretoria Executiva 
IV – Consultoria Jurídica 
V – Seção Contábil e Financeira 
VI – Seção de Material e Patrimônio 
VII – Seção de Processamento de Dados 
VIII – Seção de Benefícios 
IX – Seção de Fiscalização e Controladoria 
X – Seção de COMPREV-SIPREV 

 
Art. 2° - O artigo 3° do Regimento Interno do Muriaé-Prev passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 3° - O Diretor Executivo da Presidência do Muriaé-Prev 

escolherá os titulares da Consultoria Jurídica e os Coordenadores das 
Seções funcionais definidas no artigo 2°, recaindo tais escolhas em 
profissionais cujas condições técnicas, equilíbrio emocional e ética, 
favoreçam o desempenho de suas atividades, afim de que seja alcançado 
a boa performance dos serviços desenvolvidos pelo Fundo Previdenciário 
de Muriaé.” 
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Art. 3° - O artigo 11 do Regimento Interno do Muriaé-Prev passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 11 – A diretoria Executiva do Muriaé-Prev possui as seguintes 
Seções: 

I – Seção Contábil e Financeira 
II – Seção de Material e Patrimônio 
III – Seção de Processamento de Dados 
IV – Seção de Benefícios 
V – Seção de Fiscalização e Controladoria 
VI – Seção de COMPREV-SIPREV 
 
Art. 4° - Fica acrescentada a Seção VII e o art. 19-A ao Capítulo V 

deste Regimento com a seguinte redação: 
 

SEÇÃO VII  
 DA SEÇÃO DE COMPREV E SIPREV 

 
Art. 19-A – A Seção de COMPREV-SIPREV compete: 

 
I - Protocolar e acompanhar os processos de compensação 

previdenciária junto ao RGPS com o objetivo de haver a parcela relativa a 
compensação contributiva financeira cabível ao regime instituidor em 
valores monetários, conforme Lei n.º 9.796 de 05 de Maio de 1999; 

II – Apurar junto ao histórico contributivo do segurado, o período e 
a transitoriedade dos trabalhadores nos dois regimes básicos existentes o 
RPPS e o RGPS, para efeito de demonstração no processo de 
compensação; 

III - Monitorar os prazos e proceder o acompanhamento processual 
das compensações propostas; 

IV - Manter os registros e a organização processual dos arquivos e 
dados envolvidos no SIPREV e compensações previdenciárias; 

V - Acompanhar os deferimentos e indeferimentos do regime de 
origem; 

VI - Satisfazer as exigências documentais e os prazos estabelecidos 
pelo Regime de Origem nos processos compensatórios; 

VII – Sugerir adequações ao sistema de gestão de informações 
previdenciárias local, gerenciar relatórios dos processos de compensação 
previdenciária e de gestão integrada de informações previdenciárias; 
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VIII - Verificação todos os documentos e informações relativas ao 
processo de compensação que disponham outros setores correlatos e 
trabalhadores envolvidos, além de sugerir ao Diretor Executivo alterações 
em procedimentos e rotinas; 

IX – Gerenciar o cadastro, os dados e as informações do RPPS 
municipal junto ao sistema de gestão integrada SIPREV do Ministério da 
Previdência Social; 

X – Gerenciar relatórios e disponibilizar aos demais setores, 
conselhos, presidência e diretoria do RPPS, todas as funções e 
informações úteis do sistema unificado de dados SIPREV e dos processos 
de compensação previdenciária COMPREV. 

Art. 5° - A Seção V do Capítulo V do Regimento Interno do Muriaé-
Prev passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
SEÇÃO V 

DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA 
 
Art. 6° - Acrescenta ao artigo 16 do Regimento Interno do Muriaé-

Prev os seguintes incisos: 
Art. 16 -... Omissis... 
III – Verificar e informar ao Diretor Executivo, o cumrimento pelos 

servidores do Fundo Previdênciário de Muriaé, dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também a 
legitimidade, economicidade, transparência e objetivo público do Muriaé-
Prev; 

 
IV. Auxiliar na avaliação dos atos de administração e gestão 

financeira do Muriaé-Prev, observando o zelo pelos princípios 
constitucionais e preceitos da legislação em vigor;  

 
V – Fiscalizar, elaborar relatórios e informar ao Diretor Executivo e 

aos Conselhos Fiscais e de Administração, inconsistências e irregularidades 
na concessão de benefícios previdenciários, receitas oriundas de repasses 
patronais e de segurados e verificação de renúncia por ação ou omissão, 
com relação a Débitos de qualquer ordem. 

 
VI – Monitoramento e informação do fluxo de demandas judiciais de 

despesas relativas a benefícios previdenciários, decisões, cumprimento de 
obrigações e sugestão de proposição de cobrança judicial; 
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VII – Auditoria, monitoramento e informação ao Diretor Executivo, 
ao Conselho Fiscal e ao Administrativo do cumprimento das exigências 
legais dos procedimentos e registros contábeis do Fundo Previdenciário, 
da execução orçamentária, da verificação do equilíbrio da receita 
arrecadada e da despesa realizada, do equilíbrio atuarial dos benefícios, 
dos empenhos, da liquidação, dos pagamentos e das Licitações e 
Contratos; 

  
VIII - Análise Patrimonial, Ativo Financeiro, comprometimento de 

recursos, fiscalização de atividades bancárias e da execução da política de 
investimentos do Fundo Previdenciário. 

 
 

Art. 7° - Essa alteração entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 9° - Essas alterações do Regimento Interno do Muriaé-Prev deverão 
ser aprovadas em reunião pelo Conselho Administrativo deste Fundo com 
a maioria qualificada dos votos de seus membros. 
 

Muriaé, 15 de Março de 2013. 
 

 
APROVADO 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
Célio Carlos Rosa de Paula                    ___________________________ 
Daniela de Mattos Pereira Guarçoni ___________________________               
Maria do Amparo Scarton Oliveira          ___________________________ 
Rogéria Rodrigues Souza Oliveira ___________________________          
Joel Moraes Asevedo Junior                   ___________________________ 
José de Assis                                      ___________________________                  
 
                 
 
 

Antônio José Pereira de Oliveira 
Diretor Executivo do Muriaé-Prev 


