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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

CONSELHO DELIBERATIVO ATA 007/2019

CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019)
 
ATA 007/2019
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada aos 28
(Vinte e oito) dias do mês de agosto ano de 2019, ás 14h00min, na
Câmara Municipal. A reunião foi conduzida pela presidente do
Conselho, Sra. Ivonete Aparecida da Cruz que solicitou a mim
Adriana Bolgenhagen, que lavrasse a ata desta reunião. Apresentou
aos conselheiros presentes cópia do oficio 0172/2019/IPECAN
juntamente com a prestação de contas referente ao primeiro semestre e
também com as informações referente a julho de 2019. Assim, os
presentes passaram apreciação que demonstra que as receitas do
primeiro semestre foram de R$ 3.512.425,51 (três milhões quinhentos
e doze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um
centavos), estas provenientes de contribuições dos segurados,
patronal, parcelamentos, juros e multas pagos pelo ente e por
rentabilidade dos fundos. As despesas administrativas empenhadas no
primeiro semestre foram de R$ 143.937,65 (cento e quarenta e três mil
novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), no entanto
somente foram pagas R$ 110.891,87 (cento e dez mil oitocentos e
noventa e um reais e oitenta e sete centavos). A diferença se refere aos
processos que foram feitos e empenhados de forma global até
31/12/2019 como assessoria previdenciária e de investimentos, contas
de energia e telefone, entre outros assim os gastos com as despesas
administrativas do semestre estão enquadradas com o orçamento do
IPECAN, não extrapolando até o momento o valor disponibilizado
para estas despesas. As despesas com pagamento de Aposentadorias e
Pensões no período foram de R$ 498.597,26 (quatrocentos e noventa e
oito mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), com
média mensal de R$ 83.099,54 (oitenta e três mil noventa e nove reais
e cinquenta e quatro centavos), não apresentando alterações
significativas no período. Assim, após a apreciação dos
demonstrativos contábeis, a superintendente informou que no primeiro
semestre não houve licitações de processos. Foram aditados os
processos de assessoria previdenciária, de investimentos e o processo
de limpeza do Instituto de previdência. Os demais são processos de
pequenos valores contratados através de dispensa de Licitação. Foi
informado que todos os processos e os balancetes mensais estão na
sede do IPECAN para apreciação dos conselheiros. Sem manifestação
contaria as contas referentes ao primeiro semestre de 2019,
apresentadas pelo Instituto de Previdência, através da superintendente
foram aprovadas sem nenhuma objeção. Na sequência foram
apresentados os resumos contábeis referentes às receitas e despesas
realizadas no mês de julho 2019. As receitas do mês foram de R$
783.643,76 (setecentos e oitenta e três mil seiscentos e quarenta e três
reais e setenta e seis centavos). Foi observado que houve uma
diferença significativa das receitas de julho em relação a junho de
2019. Esclarecido pela superintendente que isso ocorreu por a
Prefeitura ter recolhidos valores de junho fora do prazo ocorridos em
julho e também por ter havido cota extra do FPM em julho. As
despesas administrativas pagas em julho foram de R$ 20.224,30 (vinte
mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), e as
Previdenciárias mantiveram-se em R$ 84.927,17 (oitenta e quatro mil
novecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), não
apresentando diferenças significativas para o período. Quanto aos
parcelamentos foi informado que a Prefeitura deve R$ 398.693,68
(trezentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e três reais e
sessenta e oito centavos), e que, conforme conhecimento dos
conselheiros a prefeita Valdenice ira encaminhar um Projeto de Lei
para a Câmara para que seja aprovado um parcelamento. Conforme
definido no dia 26/08/2019 na reunião com a mesma o pedido foi para
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que o parcelamento seja no máximo em 15 parcelas para que não
exceda seu mandato que finda em 2020. Esta decisão foi tomada pelos
conselheiros, pois entendem a dificuldade que o município esta
atravessando após o afastamento do Ex-Prefeito. Como os valores
serão corrigidos e entendendo a atual e crítica situação que o
município atravessa, buscando receber, mesmo que parcelado o valor
acima mencionado, os conselheiros estão de acordo com o
parcelamento. Após este momento, conforme descrito no oficio nº.
172, as contribuições dos segurados e patronal referente aos meses de
junho e julho foram recolhidas. O parcelamento firmado em 2018 está
sendo pago dentro do prazo. Os parcelamentos de 2017 estão
vinculados ao FPM com as parcelas quitadas até março de 2019,
estando em aberto às vencidas em abril, maio, junho, julho e agosto de
2019. Na sequencia, foi apresentado o relatório que consta o valor que
o IPECAN tinha nas contas em 31/07/2019 estando este valor
investido no Banco do Brasil e na Caixa Econômica sendo R$
17.835.031,85 (dezessete milhões oitocentos e trinta e cinco mil trinta
e um reais e oitenta e cinco centavos). Os valores estão diversificados
em 12 (doze) seguimentos, sendo 20,8% na Caixa Econômica Federal
e 79,2% no Banco do Brasil. Os conselheiros demonstraram satisfação
com os números apresentados e comentaram que, acreditam que o
afastamento do Prefeito fez com que os atuais gestores se preocupem
em realizar os recolhimentos melhorando de forma significativa os
repasses para o RPPS que muitas vezes não recebia nem para pagar as
despesas previdenciárias do mês. Assim, a presidente pediu a
participação dos conselheiros com bastante afinco para que
juntamente com os gestores do IPECAN possam trilhar o melhor
caminho para garantir os benefícios de aposentadorias e pensões que
são pagos pelo RPPS. A presidente proferiu palavras de entusiasmo e
parabenizou o Conselheiro Thiago por ter sido aprovado na
Certificação CPA-10. Nada mais a ser tratado, às 17h30min, eu
Adriana Bolgenhagen, secretaria desta reunião, lavrei a presente ata,
que, segue assinada por mim e pela Presidente deste Conselho. Os
demais presentes assinam em Lista que segue anexa.
 
ADRIANA BOLGENHAGEN
Secretária da Reunião 
 
IVONETE APARECIDA DA CRUZ
Presidente do Conselho 
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