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Ata de Reunião ordinária do Conselho Fiscal-CF do Instituto de
Previdência Social de Campo Novo de Rondônia-RO, realizada aos 06
(seis) dias do mês de dezembro de 2019, ás 08h00min no Instituto de
Previdência Social de Campo Novo de Rondônia-RO. As atividades
foram conduzidas pela Senhora Izolda Madella, superintendente do
IPECAN com os demais membros para apreciação dos demonstrativos
contábeis referente aos meses de junho a outubro do ano de 2019.
Foram realizadas as análises das receitas e despesas do mês de junho a
outubro, conforme demonstrativos contábeis do mês de outubro:
Contribuição de Segurados R$ 130.472,95 (cento e trinta mil
quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos);
Contribuição Patronal R$ 210.881,56 (duzentos e dez mil oitocentos e
oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), Parcelamentos R$
176.832,30 (cento e setenta e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e
trinta centavos); havendo Juros e Multas no referido mês no valor de
R$ 11.453,39 (onze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e
cinquenta e nove centavos). Rentabilidade de Investimentos R$
353.514,33 (trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e quatorze
reais e trinta e três centavos), totalizando no mês R$ 883.154,73
(oitocentos e oitenta e três mil cento e cinquenta e quatro reais e
setenta e três centavos). Das despesas administrativas realizadas em
outubro R$ 19.031,49 (dezenove mil trinta e um reais e quarenta e
nove centavos). As despesas Previdenciárias foram de R$ 61.344,33
(sessenta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três
centavos) com pagamento de aposentadorias, R$ 29.004,85 (vinte e
nove mil quatro reais e oitenta e cinco centavos) com pagamento de
pensões. Totalizando no mês R$ 217.942,39 (duzentos e dezessete mil
novecentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos). 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 milsetecentos
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, aposentadorias 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, 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$ 168.027,33 (cento
e sessenta oito mil vinte e sete reais e trinta e três centavos); de FPM
em agosto/2019R$ 122.648,50(cento e vinte e dois mil seiscentos e
quarenta e oito reais e cinquenta centavos), de FPM em
setembro/2019,R$ 109.175,25(cento e nove mil cento e setenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos), FPM em
outubro/2019R$100.509,99(cem mil quinhentos e nove reais e



noventa e nove centavos). Dos parcelamentos de 2017, estão com
aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de parcelas
em aberto, no entanto são termos objetos de decisão judicial, 15% dos
repasses do FPM, valor insuficiente para quitação das parcelas em sua
integra. O valor das parcelas mensais e de aproximadamente R$
118.000,00 (cento e dezoito mil reais). No decorrer do mês de outubro
foram baixadas as parcelas 20 vigésima que venceu em junho de 2019.
Assim, ao findar o mês de outubro estavam em aberto às
parcelas21(10/07)22(10/08),23(10/09),24(10/10) no valor aproximado
de R$ 472.000,00 (quatrocentos e setenta e dois mil reais). Do
parcelamento de 2018, mantem-se em dia com recolhimentos na data
estipulada no termo, todo dia 10, no valor aproximado de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Do parcelamento de 2019, está
com parcelas recolhidas dentro da data limite, todo dia 10. 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 aberto; das contribuições dos segurados. Da
contribuição patronal: Nesta data não constam valores em aberto a
recolher. Na sequência foi comunicado pela superintendente de uma
reunião extraordinário convocada pelo conselho deliberativo, no dia
16 de dezembro de 2019 às 8h30min na sede da câmara municipal
para as seguintes deliberações: 1º primeiro informes gerais; 2º
segundo analise das receitas e despesas de novembro de 2019; 3º
terceiro elaboração do cronograma de reuniões para 2020 e 4º outros
assuntos de interesse do Instituto de Previdência Social. Nada mais a
ser tratado às 12h00min a reunião foi encerrada. A presente ata,
lavrada em folhas soltas segue assinada por mim Dhanni Dias dos
Reis e o Presidente deste Conselho Prof. Joaozinho dos Santos e pelos
demais presentes.
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