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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL DA FORLUZ 

Capítulo 1 - Disposições Preliminares 

Art 1º - Este regimento tem por finalidade estabelecer as normas que disciplinam o 

funcionamento e as atividades do Conselho Fiscal da Fundação Forluminas de 

Seguridade Social - FORLUZ. 

Capítulo li - Da Finalidade 

Art. 2º - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno da EFPC, na forma 

estabelecida no artigo 42 do Estatuto da Forluz. 

Capítulo Ili - Da Composição 

Art. 3º - O Conselho Fiscal tem sua composição definida na forma estabelecida no artigo 

41 do Estatuto da Forluz. 

Capítulo IV - Das Competências 

Art. 4° - Como órgão de controle de fiscalização e controle interno da EFPC, compete ao 

Conselho Fiscal as atribuições determinadas na forma estabelecida no artigo 42 do 

Estatuto da Forluz. 

Capítulo V - Da Conduta dos Conselheiros 

Art. 5º - Aos representantes no Conselho Fiscal incumbe: 

1. a constante bus.ea pelos mais altos patamares de integridade pessoal e o 

alinhamento com os valores da Forluz; 

li. a permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao entendimento de 

relatórios contábeis, financeiros e atuariais; 

Ili. a disponibilização de seu tempo, visando concretizar os interesses da Forluz; 

IV. o bom desempenho do Conselho Fiscal, participando das reuniões de forma ativa e 

buscando as informações relevantes às decisões de interesse da Forluz; 

V. o zelo pelo bom relacionamento entre os Órgãos Estatutários de forma a contribuir, 

de forma equânime e transparente, para o desempenho das funçõ s estatutárias e 

a concretização dos interesses da Forluz; 
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VI. a guarda de sigilo e de informação privilegiada, assim considerada no âmbito da 

Forluz; 

VII. dar publicidade a todos os seus atos, independentemente de previsão legal ou 

estatutária, visando a maior transparência possível de sua gestão. 

Capítulo VI - Das Atribuições dos Conselheiros 

Art. 6° - São atribuições dos conselheiros: 

1. participar das sessões. reuniões, treinamentos, fóruns e assembleias do Conselho 

Fiscal, sempre que convocados; 

li. participar das discussões e votar as matérias das reuniões para as quais forem 

convocados; 

Ili. avaliar, relatar processos e desempenhar encargos, nos prazos estabelecidos, para 

os quais forem designados; 

IV. funcionar em Comissões ou Grupos de Trabalho, quando designados; 

V. apresentar proposições sobre as questões atinentes à Forluz; 

VI. aprovar e assinar as atas das reuniões; 

VII. desempenhar funções atribuídas pelo Presidente. 

§ 1° O membro do Conselho Fiscal deverá se declarar impedido de emitir pareceres 

ou participar do processo de tomada de decisão na análise de matérias em que 

estiver direta ou indiretamente envolvido. 

§ 2° No desempenho dos seus encargos, os conselheiros poderão apresentar à 

Diretoria Executiva, sempre através da Gerência da Secretaria Geral Forluz, 

requerimentos de informações sobre processos , matérias ou quaisquer outros 

esclarecimentos que necessitem. 

§3° Qualquer requerimento deverá ser direcionado à Secretaria Geral, responsável 

pelo encaminhamento das solicitações e acompanhamento de respostas. 

Preferencialmente, os requerimentos deverão ser apresentados durante as 

reuniões do órgão estatutário de forma a proceder a sua formalização em ata. 

§ 4º A resposta à solicitação do conselheiro será providenciada pela Secretaria 

Geral da Forluz com cópia para todos os membros titulares e suplentes do 

Conselho Fiscal. 
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Capítulo VII - Das Comissões Técnico-Operacionais e dos Grupos de 
Trabalho 

Art. 7° - As comissões técnicas - operacionais e os grupos de trabalho são órgãos

auxiliares com função de apoio técnico à operacionalização de tomada de decisões, nas 

respectivas áreas de atuação e interesse do Co171selho Fiscal, sendo por estes criados e 

extintos. 

§ 1° Cada comissão ou grupo. de trabalho será integrado por (dois) Conselheiros, 

sendo um eleito e um jndicado. 

§ 2º Além dos conselheiros, cada comissão ou grupo de trabalho poderá ter a 

participação de (um) diretor ou empregado, indicado pela Diretoria Executiva 

da Forluz, responsável por subsidiar a comissão ou grupo de trabalho com as 

informações necessárias aos trabalhos a serem realizados. 

§ 3° A comissão ou grupo de trabalho terá o prazo de trinta dias, a partir da data do 

recebimento da demanda, para apresentar seu relatório, podendo este prazo 

ser prorrogado, a juízo do Conselho Fiscal, na medida da importância e 

complexidade do assunto. 

§ 4° A comissão ou grupo de trabalho deverá prestar ao Conselho Fiscal, em 

reunião e por escrito, todas as informações das atividades desenvdlvidas e 

levar ao seu conhecimento toda e qualquer proposta de trabalho, que será 

objeto de discussão e votação. 

§ 5º Não havendo unanimidade das propostas na comissão ou grupo de trabalho, os 

membros poderão apresentar documento por escrito e em separado, ao 

Conselho Fiscal, de suas propostas. 

Capítulo VIH - Das Reuniões 

Seção 1 
Das Disposições Preliminares 

Art. 8° - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente conforme calendário anual " 

aprovado e, extraordinariamente, quando necessário ou soli.citado por quaisquer dos seus 

conselheiros, mediante convocação do seu presidente, a quem compete à direção e a 

coordenação dos trabalhos a serem realizados. 
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§ 1º O Conselho Fiscal aprovará , até a última reunião ordinária de cada ano, o 

calendário de reuniões ordinárias para o exercício seguinte, sempre observando 

as disposições previstas no artigo 41 do Estatuto da Forluz. 

§ 2º Desde que respeitada à periodicidade prevista no parágrafo sexto do artigo 41 

do Estatuto da Forluz e mediante prévia e formal aquiescência da maioria dos 

membros titulares, o Conselho Fiscal poderá alterar data de reunião constante 

do calendário aprovado. 

Art. 9º - Para as reuniões do Conselho, serão feitas convocações nominais a seus mem

bros acompanhadas da pauta, aprovada pelo presidente do Conselho, da ata da reunião 

anterior e da documentação necessária ao entendimento, análise e aprovação das 

matérias, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, podendo, em casos de urgência, 

serem dispensados estes requisitos, exigindo-se, em contrapartida, a presença de 2/3 

(dois terços) daqueles membros para instalação da reunião, sempre de acordo com o 

previsto no Estatuto da Forluz. 

§ 1° A convocação será feita pela Secretaria Geral, por ordem do presidente do 

Conselho, devendo constar os temas relacionados por tópicos e com 

informação de horário para início e fim da discussão da matéria. 

§ 2° Aos membros suplentes também será dirigida a convocação parÇl as reuniões 

do Conselho Fiscal, sendo-lhes facultado delas participarem com direito a voz 

e, quando em substituição ao conselheiro titular, cabendo-lhes voz e voto. 

§ 3° Após receber a convocação, o membro titular deverá confirmar. imediatamente, 

a sua participação e não sendo possível, deverá comunicar a ausência ao 

membro suplente possibilitando sua participação. 

§ 4° Quando da ocorrência de motivos excepcionais, que ensejar o descumprimento 

do prazo citado no "caput" deste artigo, a pauta de reunião do Conselho Fiscal 

ficará restrita à discussão e/ou aprovação da matéria que determinou a 

convocação. 

§ 5° Extraordinariamente, mediante justificativa prévia, em encaminhamento por 

meio da presidência do Conselho Fiscal, poderão ser acrescidos à pauta temas 

para discussão e deliberação surgidos após as convocações, desde que 

aprovados pela maioria dos membros efetivos. 

§ 6° Qualquer membro do Conselho Fiscal estará sujeito a responder a "processo 

administrativo", caso verificada a ausência injusti7 2 ~niõe~ 
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consecutivas, podendo inclusive ser passível de perda do mandato, observado 

o disposto no §9° do Art. 16 do Estatuto da Forluz e legislação aplicável. 

Art. 1 O - Cada membro titular do Conselho, ou seu substituto legal, tem assegurado a voz 

e voto, e, em caso de empate nas votações, proferirá o presidente o voto de qualidade. 

Parágrafo Único - Quando a matéria discutida versar sobre o Plano Misto de Benefícios 

Previdenciários, o presidente não exercerá o voto de qualidade. 

Art. 11 - As reuniões ordinárias serão realizadas, em primeira convocação, com a 

presença da maioria dos membros, ou , em segunda convocação, um dia útil após, 

também com maioria dos seus membros ou dois dias após, com, pelo menos, cinqüenta 

por cento, sempre de acordo com o previsto no Estatuto da Forluz. 

Art. 12 - As reuniões extraordinárias somente serão realizadas com a presença da 

maioria dos membros do Conselho e somente deliberarão sobre itens constantes na 

pauta específica, sempre de acordo com o previsto no Estatuto da Forluz. 

Art. 13 - Os convidados participantes das reuniões do Conselho não poderão se 

manifestar durante os trabalhos, a nã.o ser quando solicitados ou autorizados. 

Art. 14 - A justificativa de ausência de membro do Conselho deverá ser formalmente 

encaminhada á Secretaria Geral, preferencialmente 24 horas antes ou no máximo 48 

horas após a reunião, com a devida exposição de motivos. 

Seção li 
Do Funcionamento 

Art.15 - As reuniões do Conselho Fiscal obedecerão aos seguintes procedimentos: 

1- instalação dos trabalhos pelo presidente do Conselho; 

li- leitura e aprovação da pauta; 

Ili- leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

IV- apresentações e franqueamento da palavra; 

V- análises e avaliações sobre a ordem do dia; 

VI- discussão dos assuntos de ordem geral; 

VII- comunicações; 
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VIII- organização da pauta da próxima reunião; 

IX- encerramento dos trabalhos. 

Art. 16 - Mediante consulta ao Conselho, por iniciativa proprra ou a requerimento de 

membro presente à reunião, o presidente proporá inverter a ordem dos trabalhos ou 

suspender a parte de comunicações, bem como dar preferência ou atribuir urgência, em 

razão da importância ou complexidade, a determinados assuntos dentre os constantes da 

pauta. 

Art. 17- Os assuntos e matérias serão submetidos à análise e aprovação do ·Conselho, 

pela ordem expressá ná pauta, e .depois de ouvida a comissão ou grupo de trabalho 

respectivo ou relator especial. 

Art. 18 - Aberta a discussão de qualquer assunto, o presidente concederá o tempo de 

quinze minutos prorrogável a seu juízo, para o proponente expor ao Conselho as razões 

da proposta. 

Parágrafo Único - As propostas para aprovações do Conselho devem ser 

devidame.nte formuladas e fundamentadas. 

Art. 19 - Havendo conflito de interesses em relação a um tema específico, os 

conselheiros em questão devem afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e 

deliberações. 

Art. 20 - O presidente do Conselho concederá a palavra, obedecida a ordem de inscrição, 

aos demais conselheiros para suas considerações, podendo estes solicitar, prestar 

esclarecimentos, apresentar emendas, ou substitutivos, não devendo exceder o prazo de 

dez minutos. 

Parágrafo Único - Cada conselheiro poderá se inscrever uma vez mais, limitado o tempo 

de intervenção a três n1inutos. 

Art. 21 - O conselheiro poderá solicitar aparte a quem estiver fazendo uso da palavra, 

que, se consentido deverá limitar-se a 3 minutos em sua intervenção, sendo r~volvido 90 

aparteante o tempo restante. y 
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Art. 22 - O c.onselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido quanto à matéria 

em exame, poderá propor diligências ou adiamento da discussão ou da votação, devendo 

oferecer parecer ou proposta até a reunião seguinte. 

Art. 23 - Aos conselheiros assiste o direito de pedir vistas de processo ou matéria, em 

reunião, por ocasião de sua apresentação e antes de concluída a votação, devendo, 

neste caso. devolvê-lo até a reunião seguinte. 

Parágrafo Único - Este direito não assiste ao conselheiro proponente da matéria ou 

processo. 

Art. 24 - Terminada a discussão, o presidente submeterá a matéria à votação. 

Art. 25 - Os conselheiros poderão, individual ou coletivamente, apresentar declaração de 

voto cujo teor, se requerido, constC1rá da ata de reunião. 

Art. 26- As deliberações devem ser registradas em ata, cuja redação observará os 

critérios de clareza e decisões tomadas, inclusive com expressa menção às eventuais 

divergências ocorridas, conforme as solicitações de registros proferida pelo Conselheiro. 

§ 1° À Secretaria Geral incumbe a elaboração da minuta da ata, que em 4 (quatro). 

dias úteis, será submetida ao presidente do Conselho e encaminhada 

eletronicamente em cópia aberta aos conselheiros presentes à reunião para 

suas observações e comentários. 

§ 2° A Secretaria Geral adequará a minuta da ata às observações e comentários 

apresentados, submetendo-a a formal aprovação dos conselheiros na reunião 

que se seguir. 

§ 3° A retificação da ata poderá ser determinada pelo presidente, ou mediante 

solicitação de conselheiro, em caso de erro material; nos demais casos, a 

revisão será submetida ao Conselho, sendo vedada a alteração de matéria 

vencida. 

§ 4° As atas aprovadas serão assinadas pelo presidente, pelo (a) secretá · (a) e 

demais membros titulares presentes. 

Capítulo IX - Do Presidente 

7 
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Art. 27 - São atribuições do presidente do Conselho Fiscal, além das estipuladas no 

Estatuto da Forluz: 

1. representar ativa e passivamente o Conselho; 

• 

li. apresentar a pauta dos trabalhos e colocar em votação as atas das reuniões 

anteriores, determinando as alterações consideradas necessárias; 

Ili. receber proposições, registros e conceder a palavra e apartes. decidindo pela 

oportunidade do seu registro em ata; 

IV. decidir pelo adiamento de análises e decisões sobre assuntos pautados; 

V. autorizar a presença e participação de convidados nas reuniões; 

VI. designar membros de comissões e grupos de estudo de assuntos a serem 

analisados e decididos pelo Conselho Fiscal; 

VII. promover o regular funcionamento do Conselho, como responsável por sua gestão, 

tomando as providências e usando dos recursos necessários para atender os seus 

serviços; 

VIII. representar o Conselho, pessoalmente ou por delegação, em cerimônias, atos 

públicos, encontros e outros eventos; 

IX. convocar, abrir, presidir e encerrar as sessões, designar secretário ad hoc, qwando 

for o caso, e orientar os trabalhos, zelando pelo cumprimento da pauta e dos 

horários fixados nas convocações: 

X. proferir voto simples e de qualidade; 

XI. dirigir as discussões, c;;oncedendo a palavra aos Conselheiros, coordenando os 

debates e neles intervindo para esclarecimentos; 

XI I. resolver as questões de ordem; 

XIII. executar e fazer executar as decisões do Conselho; 

XIV. expedir instruções normativas de aprovações, e outras espécies de comunicação 

das decisões do Conselho; 

XV. indicar entre os membros representantes dos participantes, o seu substituto 

eventual na Presidência do Conselho. 

Capítulo X - Do (a) Secretário (a) 

Art. 28 - Incumbe à Secretaria Geral da Forluz as atribuições do Secretário do Conselho 

Fiscal, que tem como atribuições: 
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1. organizar a pauta das reuniões; 

li. adotar as providências administrativas necessárias à instalação e 

funcionamento das reuniões do Conselho e das comissões e grupos de 

trabalho; 

Ili. secretariar as reuniões do Conselho , elaborando as respectivas atas; 

IV. proceder à verificação de quorum nas reuniões; 

V. preparar e expedir as instruções normativas das aprovações do Conselho e 

outras comunicações das decisões do Conselho; 

VI. preparar e fazer expedir correspondências de interesse, bem como receber e 

levar ao conhecimento dos interessados as correspondências destinadas ao 

Conselho; 

VII. manter atualizados os endereços e cadastros dos conselheiros; 

VIII. auxiliar o presidente nas reuniões do Conselho; 

IX. elaborar, anualmente, o Relatório de Gestão do Conselho: 

X. organizar eventos de treinamento interno, conforme programação definida pelo 

Conselho; 

XI. providenciar reserva de hotel e passagens para conselheiros participarem de 

reuniões; 

XII . controlar o orçamento do órgão colegiado, acompanhando as despesas com 

auditorias, treinamento, deslocamento e refeição. 

Capítulo XI - Do Orçamento do Conselho Fiscal 

Art. 29 - O Conselho Fiscal , visando preservar sua independência e autonomia, deverá 

elaborar planejamento orçamentário para o exercício seguinte, prevendo os recursos 

financeiros necessários para plena execução de suas atribuições. 

Art. 30 - O planejamento orçamentário do Conselho Fiscal deverá ser entregue à 

Diretoria Executiva em tempo hábil para consolidação aos demais orçamentos das 

respectivas áreas. 

Capítulo XII - Do Programa de Trabalho do Conselho Fiscal 

Art. 31 - O Conselho Fiscal preparará um plano de trabalho, visando atender às suas 

r 
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atribuições de acordo com normas legais, que deverá conter: 

/~f! 



• 
••• • 

O L 

1. definição do escopo e profundidade das análises a serem procedidas; 

e 

li. abrangência suficiente para assegurar a cerificação das informações relevantes 

para a inclusão nos diversos instrumentos de divulgação; 

Ili. aprovação pelo Conselho Fiscal1 admitindo-se a repartição de tarefas para 

facilitar a análise. 

Capítulo XIII - Disposições Finais 

Art. 32 - O acompanhamento do cumprimento das normas fixadas neste Regimento será 

feito por uma comissão de conselheiros, escolhidos por seus pares. 

Art. 33 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

Aprovado pelo Conselho fiscal , em sua 251 ªreunião realizada em 22/10/2015. 

Conselheiros 

Júlio César Silva (Presidente) 
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PLANEJAMENTO QUADRIENAL CONSELHO FISCAL DA FORLUZ 

O planejamento quadrienal deverá ser atualizado a cada 2 anos. 

A elaboração do Planejamento Anual pelo Conselho Fiscal deverá contemplar as 
atividades e periodicídades iniciais definidas no presente anexo. 

MENSAL 

• Equilibrio dos planos de benefícios. 
• Rentabilidade dos investimentos. 
• Investimentos e desinvestimentos. 
• Leitura e análise das atas dos demais órgãos estatutários e comitês constituídos. 

BIMESTRAL 

• Acompanhamento orçamento: orçado x executado. 
• Quadro de Pendências (CF , controles internos, auditoria de pagamentos, etc). 
• Jornal Forluz - leitura e análise. 

SEMESTRAL 

• Relatório de contingências judiciais. 
• Relatório de Controles Internos. 
• Relatório de Riscos. 

ANUAL 

• Parecer balanço e demonstrações contábeis - até março. 
• Acompanhamento e agendamento do treinamento de conselheiros - novembro. 
• Orçamento do CF - até setembro. 
• Relatório de auditoria de pagamentos - julho. 
• Parecer - manutenção da taxa de juros - junho. 
• Planejamento anual - novembro. 
• Pesquisa de satisfação (ver periodicidade). 
• Política de Investimentos. 
• Planos de custeias. 

4ANOS 

• Auditoria cadastro - 2016. 
• Folha de pagamento de benefícios - 2017. 
• Verificar o cumprimento do regulamento do PGA - 2016. 
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• Análise por amostragem dos processos de empréstimos quanto a sua 
formalização, aprovação, liberação financeira, cobrança, inadimplência e prestação 
de contas (PAINT); 2017. 

• Avaliação imobiliária - 2017. 
• Orçamento: análise qualitativa - 2018. 
• Auditoria atuarial (PAINT) 2018. 
• Averiguar os resultados e regularidades das contribuições (PAINT) - 2017. 
• Averiguar os resultados e regularidade da execução da dívida contratada - 2016. 
• Auditoria das avaliações do Sistema de Monitoramento de Riscos (PAINT) 2019. 
• Avaliação do sistema de ALM (PAINT) 2019. 
• Auditoria de Consistência Patrimonial 2019. 
• Fundo administrativo - checar solvência, principalmente em relação ao Plano A, 

em extinção. 



Data 

16/abril 

22/abril 

28/04 ou 
05/05 

21/maio 

25/junho 

Junho 

Julho 

20/Ago 

17/Set 

22/0ut 

19/Nov 

17/Dez 

Fev/16 

Mar/16 
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ANEXO 2 

PLANEJAMENTO ANUAL DO CONSELHO FISCAL- 2015 

Pauta 

Apresentação sobre investimentos - Renda Variável e Renda Fixa. 

Entrega do relatório de auditoria de pagamentos 2014. 

Resposta aos questionamentos sobre o Hospital Lifecenter. 

Treinamento - Módulo 3. 

GT Revisão do Suporte do Relatóri0 Semestral. 

Relatório de Atividades - Ref. Março/2015. 

Relatório de Risco. 

Independência Compliance, atuário responsável técnico e outras funções. 

Entrega do material suporte do Relatório de Controles Internos - Ref. 2° semestre 2014. 

Posicionamento do Conselho Fiscal, acerca da taxa real de juros, conf. instr nº 1 de 
12/04/2013. 
Jornal Forluz - Ref. Abril/2015. 

Quadro de pendências e solicitações do CF. 

Aprovação do Relatório de Controles Internos - Ref. 2° semestre 2014. 

Avaliação do relatório de auditoria de pagamentos. 

Apresentação do Jurídico - Relatório de Contingência. 

Treinamento - 4° Módulo. 

Apresentaçã.o do Plano de Ação do relatório de auditoria de pagamentos. 

.Jornal Forluz - Ref. Junho/2015. 

Relatório de Atividades - Ref. Junho/2015 . 

. Apresentação sobre os Investimentos - renda variável e renda fixa. 

Jornal Forluz - Ref. Agosto/2015. 

Entrega do material suporte do Relatório de Controles internos - Ref. 1° semestre 2015. 

Relatório de Risco. 

Apresentação da Pesquisa de Satisfação 2015. 

Relatório de atividades - Ref. Setembro 2015. 

Apresentação do Jurídico - Relatóri.o de Contingência. 

Jornal Forluz - Ref. Outubro/2015. 

Aprovação do calendário de reuniões para 2016. 

Aprovação Relatório de Controles 1 nternos - Ref. 1° semestre 2015. 

Atestado sobre hipóteses atuariais - conforme disposto na instrução nº 07. 

Reunião conjunta CD e CF - Apresentação Demonstrações Contábeis. 

Emissão de Parecer sobre as Demonstrações Financeiras de 2015. 

Relatório de Atividades dezembro/2015. 
Definição de cronograma para treinamento 201 6. ('.,_ 
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