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 CAF- CONSELHO FISCAL
LEI CRIAÇÃO Nº 839 DE 31/05/2019

ATA 002-2019.

Ata de Reunião ordinária do Conselho Fiscal-CAF do Instituto de Previdência Social de

Campo Novo de Rondônia-RO, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de Agosto de

2019, ás 08h00min no Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia/RO.

As atividades foram conduzidas pela Senhora Beatriz de Oliveira Cardoso, Presidente do

Conselho Fiscal com os demais membros para apreciação dos demonstrativos contábeis

referente ao mês de junho do ano de 2019 e também do Primeiro Semestre do referente

ano. Foram realizadas as analises das Receitas e despesas do mês de junho, conforme

demonstrativos contábeis sendo: Contribuição de Segurados R$ 58.108,04 (cinquenta e

oito mil cento e oito reais e quatro centavos); Contribuição Patronal R$ R$ 92.788,12

(noventa e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos); Parcelamentos R$

168.629,35 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e cinco

centavos); Juros e Multas R$ 2.738,66 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e

seis centavos); Rentabilidade de Investimentos R$ 321.092,53 (trezentos e vinte e um mil e

noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) totalizando no mês R$ R$ 643.356,70

(seiscentos e quarenta e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). Das

despesas administrativas realizadas em Junho R$ R$ 17.891,87 (dezessete mil oitocentos e

noventa e um real e oitenta e sete centavos). As despesas Previdenciárias foram de R$

62.878,45 (sessenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

com pagamento de aposentadorias e R$ 22.098,63 (vinte e dois mil noventa e oito reais e

sessenta e três centavos) com pagamento de pensões. No primeiro semestre de 2019, as

receitas do IPECAN foram de R$ 3.512.425,51 (três milhões quinhentos e doze mil e

quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme demonstrado nos

resumos contábeis e no oficio nº 0162/2019/IPECAN. No primeiro semestre os

acumulados de despesas Previdenciárias foram de R$ 111.155,80 (cento e onze mil cento e

cinquenta e cinco reais e oitenta centavos). As aposentadorias R$ 366.005,48 (trezentos e

sessenta e seis mil e cinco reais e quarenta e oito centavos) e pensões R$ 132.591,78 (cento

e trinta e dois mil quinhentos e noventa e um real e setenta e oito centavos). Na sequencia
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foram prestados pela superintendente, esclarecimentos sobre o funcionamento do IPECAN,

estrutura administrativa, conselhos e forma de Gestão, como também sobre os recursos

disponíveis para as despesas administrativas do IPECAN e a forma de levantamento do

referido valor. Foi relatado  sobre  a forma de tramitação dos benefícios Previdenciários,

sendo informado que desde 2017, apenas as aposentadorias e pensões são pagas pelo

IPECAN, estando os benefícios de curto prazo sob responsabilidade do Ente Municipal.

Sobre os valores dos parcelamentos foi informado que os referentes a 2017 estão

vinculados a 15% dos repasses do FPM. O parcelamento de 2018 está com as parcelas

devidamente paga. Dos débitos em atraso não parcelados, constam nesta data, referente à

Contribuição Patronal de 2019, o valor de R$ 398.693,68 (trezentos e noventa e oito mil,

seiscentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) dos meses de fevereiro, março,

abril e maio. Após este momento os conselheiros opinaram que será aguardado até a

próxima reunião ordinária em 05/09/2019 para a tomada de decisão quanto às medidas a

serem adotadas, caso até a data não haja recolhimento ou manifestação.  Após este

momento, foi solicitado que sejam enviados de forma mensal os extratos de investimentos,

relatórios  de investimentos e demonstrativos contábeis  no e-mail sendo:

conselhofiscalipecan@gmail.com.br. Nada mais a ser tratado , às 12h50min a reunião foi

encerrada. A presente ata, lavrada em folhas soltas segue assinada por mim Dhanni Dias

dos Reis e pela Presidente deste Conselho Beatriz de Oliveira Cardoso e pelos demais

presentes.

Beatriz de Oliveira Cardoso                                                     Dhanni Dias dos Reis
  Presidente do Conselho                                                         Secretaria do Conselho
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