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ATA 001/2020 - CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019)
 
ATA 001/2020
Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal , realizada aos 05(cinco)
dias do mês de fevereiro do ano de 2020, ás 08h00min, na Sede do
IPECAN. Estavam presentes os Membros do Conselho Fiscal Sidney
Alves Vieira e Marinalva Gomes da Silva. O senhor Sidney informou
que a Secretaria Senhora Dhanny Dias Dos Reis, justificou que por
problemas pessoais não iria estar presente. Foi informado pelo mesmo
que não houve a reunião do dia 05/02/2020, deste Conselho por falta
de Quórum. Passou a palavra a Superintendente do Instituto, IZOLDA
MADELLA. Foi solicitado a mim a mim Marinalva que lavrasse a ata
desta Reunião. Deu as boas vindas a mim, como nova integrante do
Conselho, indicada pelo SINTERO. Passou a relatar sobre a Lei
839/2019, em especial aos Artigos 77,78 e 79 do Conselho Fiscal, que
trata das atribuições do mesmo. Falou sobre as atividades
desenvolvidas e de forma sintetizada da forma de gestão do IPECAN.
Na sequencia apresentou o relatório de Contas do ano de 2019,
juntamente com os demonstrativos Contábeis. Solicitou aos membros
que apreciassem o contido no oficio nº029/2020, já encaminhado ao
Conselho Deliberativo. Após a leitura passou a explanação por
tópicos. DAS RECEITAS: Disse que as receitas do ano foram além
das expectativas. Estava previsto para o ano de 2019, de acordo com o
Orçamento R$ 4.922.573,80 e a realização no mesmo período foi de
R$ 8.101.684,52, estando aproximadamente 64,5% acima do
estimado. DAS DESPESAS: Conforme descrito no Orçamento do
IPECAN estava previsto R$ 1.169.000,00 para pagamento de
Aposentadorias e Pensões. O valor realizado do período foi de R$
1.097.842,35 sendo aproximadamente 93,84 % do valor estimado.
Para as despesas administrativas do IPECAN, o orçamento foi
estimado em R$ 408.100,00. No decorrer de 2019, as despesas
administrativas pagas foram de R$ 263.333,63 e R$ 10.561,25
inscritos em restos a pagar que podem ser pagas até a data de
30/03/2020. Estes valores são referentes a contratos de empresas que
prestam serviço ao IPECAN. Assim em relação ao Orçamento, o
IPECAN utilizou 67,11% do valor estimado. Na sequencia foi
explicado que o valor reflete os 2% que podem ser utilizados para as
despesas administrativas do exercício, apontaram, conforme descrito
no processo nº 005/2019 do IPECAN o valor de R$ 354.491,59.
Relatou que a prefeitura não realiza transferências a Título de Aporte
Financeiro, por esta razão as despesas são estipuladas conforme
disponibilidade dos 2%(dois por cento). No decorrer de 2019 o valor
da despesas foi aproximadamente 77,26% da disponibilidade . Após
esta explanação a Superintendente explicou que as reservas/saldos dos
2% podem ser utilizados para manutenção das atividades para os
próximos exercícios. Disse que conforme orientações em Cursos do
TCE este valor pode ficar alocado em uma conta que pode ser
denominada de “Reserva dos 2%” e que pode ser utilizado nos
exercícios seguintes. Falou da necessidade de ampliar as instalações
do IPECAN, com uma sala de reuniões, sala de arquivo e banheiro
com acessibilidade para atender as demandas dos Conselhos. Após as
explanações o Conselho Fiscal aprovou a ampliação das Instalações.
Findando este assunto, passou a ser explanado sobre as ações do
IPECAN no decorrer de 2019. Conforme relatado no decorrer de 2019
com o apoio do Conselho e da Prefeitura, foram realizadas visitas a
escolas, visitas a beneficiários, Elaboração e Publicação do Código de
Ética, Recadastramento e Prova de vida; Reunião com Aposentados e
Pensionistas; Reuniões com Conselhos e comitê de Investimento,
Discussão da Lei 839/2019 aprovada em Maio de 2019;Apresentação
do Calculo Atuarial; Elaboração e Aprovação da PAI 2020,
Elaboração de Cronograma de pagamentos de Benefícios e
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Confraternização com Aposentados e Pensionistas. Em 2019 foram
concedidos 07(sete) aposentadorias e (1)uma pensão por morte.
Também foi explicado sobre duas revogações de benefícios de
aposentadorias por invalidez , com base nos Laudos Médicos. No ano
de 2019, houve a extinção de um beneficio por ter atingido a maior
idade. Sobre os Parcelamentos. Foi relatado que dos Termos
Judiciais , firmados em 2017, em 31/12/2019 encontravam-se em
atraso o valor de R$ 393.912,41. Referente aos Termos de 2018 e
2019, não havia débitos em atraso até 31/12/2019. Dos repasses
previdenciários mensais, não inclusos em parcelamentos, encontra-se
em aberto R$ 147.157,24 (cento e quarenta e sete mil, cento e
cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) referente ao mês de
dezembro de 2019. Sobre os atrasos o Conselho Fiscal definiu que
aguardará até a próxima reunião para a tomada de decisão sobre as
medidas a serem adotadas se não houver recolhimento. Sobre os
investimentos foi relatado que no decorrer de 2019 a Meta de
rentabilidade IPCA + 6% a.a foi atingida. A rentabilidade alcançada
foi de 12,72% a.a enquanto a Meta Atuarial acumulada para o mesmo
período era de 10,54 %. O IPECAN findou 2019 com R$
20.994.051,76, aplicados no Banco do Brasil e na Caixa Econômica.
Assim, de forma geral podemos afirmar que o Instituto em 2019,
obteve ganhos acima do estimado, fato favorável e de grande
relevância para a Gestão do RPPS. Quanto ao levantamento para as
despesas administrativas de 2020, foi analisado o Processo nº
082/2019 que estava instruído e com os devidos pareceres jurídicos e
da controladoria , tendo sido aprovado o valor a ser gasto , sem
considerar os aportes no valor de R$ 380.623,96 que devera seguir as
normas do RPPS. Assim, foi autorizado o resgate da Conta 9212-6
para a conta 10125-7 que é utilizada apenas para Pagamento de
Despesas Administrativas no decorrer do ano de 2020. Após este
momento foi solicitado que os Conselheiros emitissem parecer sobre
as Contas do IPECAN, referente ao ano de 2019. Pediu que fosse feita
a analise considerando as informações Contábeis, encaminhadas de
forma mensal e apreciadas no decorrer de 2019 e também a forma de
gestão do RPPS. Depois de realizadas as apreciações, o Conselho
Fiscal aprova as Contas e a gestão do RPPS referente ao ano de 2019,
levando em consideração as informações prestados e publicados bem
como a Transparência dos Atos de Gestão do RPPS. Desta forma, este
Conselho Emitira um Parecer de Aprovação das Contas do IPECAN
referente ao Ano de 2019.Ficou definido que será marcado uma
reunião extraordinária para escolha do Presidente do Conselho Fiscal,
considerando a saída do Senhor Joãozinho dos Santos. Nada mais a
ser tratado, às 13:20 horas a reunião foi encerrada com a leitura e
aprovação desta Ata que segue assinada por mim, Marinalva Gomes
da Silva, secretaria desta reunião e pelos demais presentes.
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