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ATA 004/2020
Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada aos
10(dez) dias do mês de Setembro do ano de 2020, ás 08h00min
na Sede do IPECAN. Estavam presentes os Membros do
Conselho Fiscal Senhor Sidney Alves Vieira, Marinalva Gomes
da Silva e Maria Veronica de Oliveira Assis, nomeados pela
portaria nº 017/2020 - IPECAN e a Superintendente Izolda
Madella. A reunião foi conduzida pelo Presidente do Conselho
o senhor Sidney que cumprimentou a todos e solicitou a mim
Marinalva Gomes que fizesse a Leitura da Prestação de Contas
encaminhada pela Superintendente através do oficio
113/2020/IPECAN e encaminhada nos e-mail. Foi informado
que a Prestação de Contas refere-se à data base 31 de Julho de
2020. Sobre as receitas foi relatado que até 31/07/2020 o
Instituto Arrecadou R$ 5.478.861,26 que equivalem a 60,89 %
da estimativa das receitas para o ano de 2020. Quanto aos
recursos que o IPECAN possui em investimento constam em
30/06/2020 R$ 24.028.212,62 e em 31/07/2020 o valor de R$
25.052.696,92 estando os mesmos aplicados na Caixa
Econômica e no Banco do Brasil, conforme constam nos
relatórios que são encaminhados para o e-mail dos Conselhos e
também disponíveis no Portal do IPECAN e podem ser
confirmados com acesso aos extratos que também estão sendo
publicados. As Despesas Administrativas estão demonstradas
em 03(três) categorias e de forma mensal sendo despesas
administrativas, despesas com aposentados e despesas com
pensões. Até o findar de Julho o valor das despesas
administrativas acumuladas pagas somam o montante de R$
155.038,76 sendo 34,51 % do orçamento Previsto. As despesas
com aposentadorias foram de R$ 497.641,31 estando em
52,38 % do orçamento previsto para o ano. O pagamento das
pensões até 31/07/2020 é de R$ 185.799,49 com 61,31% do
valor orçado para o ano. Foi esclarecido que as despesas até
esta data estão dentro das estimativas orçadas para o ano.
Quanto aos parcelamentos de 2017 foi informado que são feitas
as retenções dos repasses de FPM, mas que os valores são
insuficientes para quitar as parcelas. Assim, constam
04(quatro) parcelas atrasadas. Foi relatado que os mesmos são
os do acordo judicial e que por isso não há como realizar
cobranças. Dos parcelamentos 2018 e 2019 não constam
atrasos e nem mesmos dos repasses mensais segurados e
patronal 2020. Dos Benefícios concedidos conforme consta no
Item 07 do ofício são 08(oito) sendo: 02(duas) pensões.
01(uma) aposentadoria por invalidez, 04(quatro) aposentadoria
por idade e tempo de contribuição e 01(uma) aposentadoria por
idade. Foi informado que o Instituto realizou o recadastramento
e prova de vida de todos os beneficiários no decorrer dos meses
de maio a julho tendo obtido 100% dos beneficiários. Foi
informado pela superintendente que esta prática esta
regulamentada por uma Portaria do IPECAN e que todos os
anos é realizado a Prova de Vida e a Reavaliação dos
Benefícios de Invalidez. Na sequencia a superintendente fez
uso da palavra para falar e entregar orientações sobre a Portaria
nº 9.907/2020 que foi encaminhada no e-mail dos conselheiros
em 15/09/2020. Assim foi relatado sobre a importância do
estudo e capacitação dos conselheiros e gestores. Foi
informado que o instituto possui disponibilidade financeira e
orçamentaria para pagamento das despesas para a obtenção
destas certificações, quando assim os membros se sentirem



preparados para realização das provas que podem ser realizadas
no município de Porto Velho. Foi relatado que a obra de
ampliação está com previsão de término para 29/09/2020 e que
foi nomeado através da Portaria nº 22/2020 de 10 de agosto de
2020,uma comissão para acompanhamento da execução. Feito
o relato da Prestação de contas e aceita por todos os
conselheiros, a reunião foi encerrada às 12 horas com a leitura
da presente ata que segue assinada pelos presentes na reunião.
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