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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 

CAF- CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL LEI CRIAÇÃO Nº
777/2017 DE 30/10/2017 ATA 003-2019.

 
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo e Fiscal-
CAF do Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia-
RO, realizada aos 06 (seis) dias do mês de maio do ano de 2019, ás
14:00 h, na Câmara Municipal. As atividades foram conduzidas pela
Presidente a Senhora Ivonete Aparecida da Cruz, que cumprimentou a
todos e explicou que esta reunião era de forma extraordinária
considerando que no dia 24/04/2019 não houve quórum para
realização da reunião ordinária. Na sequencia relatou que havia
recebidos do IPECAN a Prestação de Contas de janeiro, fevereiro e
março de 2019 e que estavam ali para apreciação das contas deste
período e também o Parecer final das Contas de 2018. A primeira
pauta foi a Prestação de Contas do ano de 2018, apresentada pela
superintendente na reunião de 27 de fevereiro de 2019 e apresentada
novamente no dia 24/04/2019 para todos em audiência pública. Sem
objeção, as contas referente ao ano de 2018, foram aprovadas por
todos os membros presentes. Na sequencia a presidente solicitou que a
superintendente explanasse sobre a prestação de contas de janeiro a
março de 2019, já entregues aos presentes. Com a palavra falou sobre
as receitas e despesas do período. Disse que as receitas previstas para
o período estão abaixo das estimadas considerando a insuficiência do
valor do FPM para sanar os parcelamentos e também os atrasos das
contribuições referente a Fevereiro e Março que são de R$ 272.964,61
e ainda a 4º parcela do termo 01379/2018 no valor de R$ 47.046,80. A
superintendente informou que, segundo o Prefeito ele está buscando
formas para regularização destes débitos. Informou ainda que assim
que realizar o pagamento da folha irá recolher as contribuições que
encontram-se em atraso. Após discussão desta pauta, as contas deste
período foram aprovadas. A superintendente informou que estão à
disposição dos Conselheiros todos os Processos na sede do IPECAN,
juntamente com a integra dos balancetes e extratos bancários. Quanto
às receitas o entendimento é que, o instituto está em constante
cobrança dos valores. Os membros solicitaram que a superintendente
falasse sobre as medidas adotadas para receber os valores que constam
em aberto. Assim, foi apresentado o protocolo do oficio 070/2019 que
notifica o prefeito para que realize os pagamentos e também o oficio
072/2019 encaminhado a Controladoria Geral do Município para
ciência e providencias. Diante destes fatos, o conselho verificou que o
instituto está buscando formas de receber, no entanto, os
recolhimentos dependem única e exclusivamente dos Executivo
Municipal. Após ampla discussão quanto ao relatório de débitos, o
Conselho decidiu por aguardar até o dia 20 de maio de 2019 para
verificar os repasses. Se até esta data, os valores em abertos não forem
recolhidos, serão adotadas as medidas para notificações ao Ente
Municipal, Câmara, TCE e demais órgão. Na sequencia foi informado
que o gerente do departamento de Pessoa Jurídica do Banco do Brasil
o Senhor Pedro Prestes quer realizar uma visita para falar sobre os
investimentos do IPECAN, visita esta solicitada pela gerente da Caixa
Econômica de Ariquemes a Senhora Janaina. Ficou definido que a
data pode ser marcada para que o conselho fique a disposição. Na
sequencia a Superintendente falou da necessidade dos membros do
Comitê se prepararem para a Certificação podendo ser CPA-10 ou
CGRPPS. Disse que está buscando meios para viabilizar um curso
preparatório. A presidente pediu para que os conselheiros possam
comunicar seus chefes antes das reuniões para que possam ficar a
disposição nas datas previstas conforme calendário e também
participarem das reuniões extraordinárias. Na sequencia a
superintendente pediu para que o conselho acompanhe via Portal da
Transparência todos os atos do IPECAN. Explicou que lá estão
disponíveis vários itens importantes. Pediu para que acessem o Portal
da Câmara e leiam o projeto de Lei que está tramitando, o que refere-
se a Alteração da Lei 730/2016. A presidente pediu ao Conselho que
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verifiquem as informações que são postadas no grupo de watts- CAF
principalmente que não esqueçam das reuniões previstas no
calendário. Nada mais a ser tratado, as 16:45 horas, o reunião foi
encerrada. A presente ata segue assinada por mim, Geraldo Braga da
Silva e pela Presidente Ivonete Aparecida da Cruz. Os demais
presentes nesta reunião extraordinária assinam em lista que segue
anexa.
 
GERALDO BRAGA DA SILVA
 Secretario do CAF 
 
IVONETE APARECIDA DA CRUZ
Presidente do CAF 
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