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ATA 003/2020
Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos
06(seis) dias do mês de agosto do ano de 2020, ás 08h00min,
na Sede do IPECAN. Estavam presentes os Membros do
Conselho Fiscal Sidney Alves Vieira, Marinalva Gomes da
Silva e Maria Veronica de Oliveira Assis, nomeados pela
portaria nº 017/2020–IPECAN. A reunião foi conduzida pela
Superintendente que informou que estavam presentes
cumprindo o cronograma de Reuniões. Informou que
participariam da apresentação virtual referente ao estudo
atuarial/2020. Assim, foi informado que após a apresentação
retornariam para dar sequencia a reunião. Foram retomados os
trabalhos ás 11(onze) horas. A superintendente apresentou o
Oficio nº 103/2020/IPECAN que relata a prestação de contas
referente ao mês de Junho de 2020. Sobre as Receitas foi
relatado que até Junho foram arrecadados R$ 4.325.570,37 que
equivalem a 48,07 % da estimativa das receitas para o ano de
2020. As Despesas Administrativas até o mês de Junho de
2020, somam o montante de R$ 130.195,74 sendo 28,98% do
orçamento Previsto. As despesas com aposentadorias no
Primeiro semestre foram de R$ 420.395,11 estando em 44,25%
do orçamento previsto para o ano. O pagamento das pensões
ultrapassou o previsto estando em R$ 159.022,12 com 52,48%
do valor orçado para o ano. Foi esclarecido que são despesas
estimadas e não fixas por isso não há como mensurar de fato o
valor que será gasto no exercício. Quanto aos parcelamentos de
2017 foi informado estão com 04(quatro) parcelas em atraso.
Foi relatado que os mesmos são os do acordo judicial e que por
isso não há como realizar cobranças. Dos parcelamentos de
2018 e 2019, estão todos com as parcelas pagas. Dos repasses
mensais – Segurado e Patronal referente á 2020, não consta
nesta data débitos em aberto. Sobre a Concessão de benefícios
foi informado que houve uma Aposentadoria Especial Por
Idade e Tempo da Professora Valmira Berkembrock Inacio,
concedida em 16 de junho de 2020. Sobre a Certificação foi
solicitado que os Conselheiros se preparem para o Exame de
Certificação a fim de atenderem as recomendações do Pro-
Gestão. Foi solicitado também que sejam acompanhadas as
publicações do IPECAN e que as mesmas sejam divulgadas
para conhecimento dos demais servidores. Foi informado que
as atas são publicadas no Portal, na AROM e também no
Facebook para que a maioria dos servidores possam ter acesso
a informação. Após as devidas apreciações e análise das
informações disponíveis no e-mail do Conselho, nos relatórios
apresentados nas reuniões e nos demonstrativos Contábeis, os
conselheiros reunidos nesta data aprovam as Contas do
Instituto de Previdência Social, referente ao Primeiro Semestre
de 2020. Na sequencia foi informado que a próxima reunião
será em 10 de setembro de 2020. Nada mais a ser tratado, as
14(quatorze) horas a reunião foi encerrada. A presente ata
segue assinada por mim, Marinalva Gomes da Silva e pelos
demais presentes nesta reunião.
 
MARINALVA GOMES DA SILVA
Secretaria
 
SIDNEY ALVES VIEIRA
Presidente
 



MARIA VERONICA DE O. ASSIS
Membro
 
IZOLDA MADELLA
Superintendente

Publicado por:
Luiza Maria da Silva Santos

Código Identificador:1072D4FD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Rondônia no dia 10/08/2020. Edição 2772
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/


