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DECRETO n° 029 de 23 de fevereiro de 2021  
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O PREFEITO MUNICIPAL DE  CAROLINA,  Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, 

CONSIDERANDO o disposto contido na Lei Municipal 
dezembro de 2009, que "Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Sociai do tii,Auniciç_i 

de Carolina. Estado do Maranhão e da outras providências". 

DECRET A: 

Art.  1° - Ficam nomeados para comporem o Conselho municipo CIE 
Previdência 	CMP, face ao dsposto no ,Artigo 70, da Lei Municipal n 401, de 04 de 
dezembro de 2009, conforme composição. at)absic relacionados: 

I - PODER EXECUTIVO 

Do FOi fcii,i LACO AL mORA.ES COELHO 

FiCsiiM,Á,Rifl LIMA TE 

II - PODER LEGISLATIVO 

DOS, iTi;ANTOS ,ABREU 
tr,ir„ii'iriAP DA SILVA NASCIMENTO 

1H - REPRESENTANTE DOS SEGURADOS 

EDNE DOS SANTOS CUNHA 
RODOLFO MORAES DA SILVA 

ROr 1ALDO NOLHO COSTA 

KATIA LIMA VILAS BOAS SILVA 
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§ 1 Os membros do Conselho Previdenciário, representantes do Executivo e 
do Legislativo, serão designados pelos Chefes dos Poderes respectivos, e os representantes 
dos segurados, serão escolhidos dentre os servidores municipais, por eleição, garantida 
participação de servidores inativos. 

§ 2° Os membros do Conselho Previdenciário terão mandatos de 02 (dois) 
anos permitida a recondução  ern  50% (cinquenta por cento) de cada representação de 
seus membros. 

§ 3' O Presidente do Conselho Previdenciário  sera  escolhido entre seus 
membros, e exercera o mandato por um ano, vedada, a reeleição.  

Art.  2° - O Conselho Previdenciário se reunirá sempre com a totalidade de 
seus membros, pelo menos, três vezes ao ano, cabendo-lhe especificarnente: 

1 - elaborar seu regimento interno:  
It  - eleger o seu presidente; 
111 - aprovar o quadro de pessoal  corn ''ad  Referendum-  ao  Camara  

UC,r0L 

IV - deciair sobre qualquer questão administrativa e financeira que lhes 
sejam submetidas: 

V - julgar o recursos irit,,.,,,rpi.i)stos dos decisões do Presidente 
- (.::-.:cí7)7--nrc.Inocii-  o execução orçamentária do IMPRESEC: 

VII - ,TIoreciar sestães e en:orriinriro medidas Iendentes a intra-1-zif 
modificaçõe;.; no oresente Lei, Lemcomo Mcive  or  casos omissos. 

Parágrafo único. 	 do Conselho Previdenciário serão 
;Dro;2.-iuidadas por ele.io  de RE?soluções.  

Art.  30. A tuhção  ac  ec.-e.iario do Conselho Previdenciário  sera  exercida cor 
um ser odor do IMPRESEC de sua escolha.  

Art.  4°. 	membros do Conselho Previdenciário, nada perceberão pelo 
lesempenno  dc  mandato.  

Art.  5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete,  dc  Prefeito Municipal de  Cat  olmo, Lstado cio Maranhão aos  
char., in fir 	iereiro 	20',) I . 

11\,/t I I ,  .r 	A  )1 1CVLS 
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