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  CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
 
ATA 010/2019
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada aos
16(dezesseis) dias do mês de Dezembro de 2019, ás 08h30min, na
Câmara Municipal. A reunião foi conduzida pela presidente do
Conselho a Sra. Ivonete Aparecida da Cruz que solicitou a mim
Geraldo Braga da Silva que lavrasse a ata. Explicou sobre as
deliberações e passou a palavra a Senhora Izolda, que, cumprimentou
a todos e informou que havia convocado os membros do Conselho
Fiscal para participarem da Reunião. Apresentou o oficio nº.
0268/2019/IPECAN com a prestação de contas de Novembro de 2019.
Foi explicado que nos demonstrativos estavam descritas as receitas e
despesas de janeiro a Novembro de 2019. No oficio estavam explicitas
as receitas e despesas de Julho a Novembro/2019. Foi apresentado
pela Superintendente um demonstrativo orçamentário do ano de 2019
do IPECAN. Conforme descrito, as despesas administrativas
consumiram até o mês de novembro 56,51% do valor estimado. As
despesas com aposentadorias 83,1% e com pensões 91,22% do
orçamento. Em relação às ações do IPECAN 2019, foi relatado que no
decorrer de 2019 foram realizadas visitas as escolas, reunião com
aposentados e pensionistas, recadastramento e prova de vida,
reavaliação dos benefícios de aposentadorias por invalidez, reuniões
com conselhos, elaboração da PAI/2020, entre outras atividades. Em
2019 foram concedidos 07 (sete) benefícios, cessado 01 (um),
cancelados 02 (dois) benefícios de invalidez e revogado 01 (um)
beneficio de aposentadoria. Em razão dos parcelamentos foi explicado
pela superintendente que os de 2017, objeto de ação judicial que
vincula 15% do valor do FPM, estão com as parcelas de julho a
dezembro em aberto. Isso ocorre por que o valor do FPM é
insuficiente para quitar as parcelas. Dos parcelamentos de 2018 e
2019, estão com as parcelas devidamente pagas. Foi informado que as
contribuições das folhas segurado e patronal de 2019 estão recolhidas.
Sobre as retenções do FPM foi informado que do repasse 01/12/2019
a 10/12/2019 a prefeitura não deixou disponível o valor dos 15%,
conforme oficio de notificação nº. 265/IPECAN encaminhado à
prefeita em 12/12/2019. Na sequencia foi informado pela
superintendente que nos dias 09 e 10, o Auditor do Tribunal esteve no
IPECAN. Conforme relatado à visita tinha como foco a auditoria
realizada em 2017, Processo 989/2017. Das recomendações
apontadas, muitas foram cumpridas e outras estão para serem
atendidas. A superintendente falou sobre o questionário feito pelo
Auditor e das dificuldades em atender algumas pontuações. Pediu a
colaboração dos Conselheiros para que juntos possam atender o
máximo dos quesitos apontados. Sobre as contas 2018, disse que já
teve o relatório inicial que apontou como regulares com ressalvas. Na
sequência, passou a palavra a presidente para que prosseguisse a
reunião. A presidente Ivonete passou a análise por tópicos sendo o
primeiro os demonstrativos contábeis. Após apreciação as contas
apresentadas pela superintendente de julho a novembro foram
consideradas aprovadas por todos os presentes, pois, estão dentro dos
limites orçamentários previstos para o exercício. Foi ressaltado que as
contas referentes ao primeiro semestre já haviam sido aprovadas e
emitido parecer. Das ações do IPECAN, ficou definido que a partir de
fevereiro de 2020, será marcada audiência com a Prefeita para tratar
de assuntos referentes à Saúde Preventiva do trabalhador e também
para orientação aos servidores sobre a Reforma Previdenciária. Estas
ações serão feitas em parceria com o ENTE, considerando a falta de
profissionais qualificados no quadro de servidores do IPECAN e por
serem ações a serem executadas em parceria com a Prefeitura
Municipal. A presidente conversou com os Conselheiros para se



prepararem para realização da Prova. Falou que podem realizar a
Certificação CGRPPS ou CPA-10. Na sequencia falou sobre a reunião
que será realizada na primeira semana de fevereiro para que sejam
analisadas as contas do ano de 2019 e que seja emitido o parecer,
conforme solicitação do Instituto. Em seguida os conselheiros
passaram a definir o cronograma de reuniões para o ano de 2020
ficando definido que as reuniões ordinárias serão realizadas na
Câmara Municipal nos dias 05/02/2020; 08/04/2020; 10/06/2020;
12/08/2020; 14/10/2020 e 09/12/2020. As reuniões extraordinárias
serão convocadas em conformidade com o Art. 73 da Lei 839/2019.
Ficou determinado que o conselho enviará nesta data ao executivo
notificação referente aos repasses que estão sendo sequestrados do
FPM antes do desconto dos 15% de ordem Judicial. Ficou definido
que na primeira reunião de 2020 serão buscados meios para orientar
os servidores sobre a contribuição de 14% que será obrigatório a partir
de Julho de 2020 e solicitar do executivo que juntamente com o
Conselho deliberativo adote medidas preventivas que visam a redução
dos casos de adoecimento dos servidores, situação essa que será
deliberada a partir de fevereiro de 2020. Nada mais a ser tratado a
presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata. Após a aprovação,
às 11h oras a reunião foi encerrada e a presente ata segue assinada por
mim Geraldo Braga da Silva e pela Presidente do Conselho. Os
demais conselheiros e pessoas presentes assinam em lista que segue
anexa.
 
IVONETE APARECIDA DA CRUZ
Presidente do Conselho
 
GERALDO BRAGA DA SILVA
Secretário do Conselho 
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