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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

ATA 003-2019 CONSELHO FISCAL

CF- CONSELHO FISCAL
LEI CRIAÇÃO Nº 839 DE 31/05/2019
 
ATA 003-2019.
Ata de Reunião ordinária do Conselho Fiscal-CF do Instituto de
Previdência Social de Campo Novo de Rondônia-RO, realizada aos 08
(oito) dias do mês de outubro de 2019, ás 08h00min, na sede do
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 julho e
agosto do ano de 2019 e também do Primeiro Semestre sendo do
referente ano. Foram realizadas as analises das Receitas e despesas do
mês de julho e agosto, conforme demonstrativos contábil sendo mês
de julho: Contribuição de Segurados R$ 187.850,58 (cento e oitenta e
sete mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos);
Contribuição Patronal R$ 202.459,24 (duzentos e dois mil
quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos),
Parcelamentos R$ 216.099,41 (duzentos e dezesseis mil, noventa e
nove reais e quarenta e um centavos); Juros e Multas R$ 6.852,05
(seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos);
Rentabilidade de Investimentos R$ 170.382,48 (cento e setenta mil,
trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) totalizando
no mês R$ 783.643,76 (setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e
quarenta e três reais e setenta e seis centavos). Das despesas
administrativas realizadas em julho R$ 20.224,30 (vinte mil, duzentos
e vinte e quatro reais e trinta 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$ 22.048,78 (vinte e dois mil quarenta e oito reais e setenta e oito
centavos) com pagamento de pensões. No primeiro semestre de 2019,
as receitas do IPECAN foram de R$ 3.581.496,15 (três milhões
quinhentos e oitenta e um mil e quatrocentos e noventa e seis reais e
quinze centavos), conforme demonstrado nos resumos contábeis e no
oficio nº 0178/2019/IPECAN. Demonstrativos contábil sendo mês de
agosto. Contribuição de Segurados R$ 128.253.87 (cento e vinte oito
mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos);
Contribuição Patronal R$ 205.707.87 (duzentos e cinco mil,
setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos); Parcelamentos R$
170.759.30 (cento e setenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e
trinta centavos); Juros e Multas R$ 0,0 (zero); Rentabilidade de
Investimentos R$ 217,12 (duzentos e dezessete reais e doze centavos)
totalizando no mês R$ 504.938,16 (quinhentos e quatro mil,
novecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos). Das despesas
administrativas realizadas em agosto R$ 22.125,04 (vinte e dois mil,
cento e vinte e cinco reais e quatro centavos). As despesas
Previdenciárias foram de R$ 63.876,45 (sessenta e três mil oitocentos
e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) com pagamento de
aposentadorias e R$ 17.148,52 (dezessete mil cento e quarenta e oito
reais e cinquenta e dois centavos) com pagamento de pensões. Dos
parcelamentos mantem-se informado no ofício nº 172/2019, com
valores abatidos nas guias conforme disponibilidade dos repasses do
FPM. Em julho/2019 recebemos R$ 125.257,90 (cento e vinte e cinco
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos); de FPM em
agosto/2019 R$ 122.648,50 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e cinquenta centavos), de FPM em
setembro/2019 R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Os
valores recebidos em setembro foram baixados parcialmente na 19ª
parcela. Dos referidos termos, constam em abertas a 04 (quatro)
parcelas que se aproximam do montante de R$ 468.000,00
(quatrocentos e sessenta e oito mil reais). Do parcelamento de 2018,
mantem-se em dia com recolhimentos na data estipulada no termo,



11/10/2019 Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/2262B37A/03AOLTBLR4KGpNxmxksl_dh4UUq8gGoGIKqk6KU3Gj2wzq1wama9rqSNUQCmt34Z6Qx… 2/2

todo dia 10, no valor aproximado de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil
reais); Do parcelamento de 2019, foi encaminhada para a Prefeitura
Municipal a guia da primeira parcela do termo 0725/2019 no valor de
R$ 27.401,10 (vinte e sete mil, quatrocentos e um reais e dez
centavos), com data de vencimento em 10/10/2019, o mesmo foi
parcelado em 15 (quinze) vezes. Da contribuição dos segurados nesta
data, não constam valores em abertos; da contribuição patronal, não
constam valores em atraso das contribuições dos meses de junho,
julho e agosto de 2019.Na sequencia foram prestados pela
superintendente, esclarecimentos sobre o funcionamento do IPECAN,
logo a Presidente do Conselho Fiscal Srª. Beatriz de Oliveira Cardoso
informou através de Comunicado que esta será sua última reunião
como participante deste Conselho por motivos pessoais. Nada mais a
ser tratado, às 12h56min 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
Presidente do Conselho
 
DHANNI DIAS DOS REIS
Secretaria do Conselho
 
JOÃOZINHO DOS SANTOS
Membro
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