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CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
 
ATA 005/2021
Ata de Reunião Ordinária, realizada aos 18(dezoito) dias do
mês de maio do ano de 2021, ás 09h00min, na Sede do
IPECAN. Estavam presentes os membros deste conselho
Sidney Alves Vieira, Maria Verônica de Oliveira Assis e Izolda
Madella. A presidente Maria Verônica de Oliveira Assis,
cumprimentou a todos e deu inicio a reunião. Apresentou o
oficio nº070/2021 em que o superintendente relatou a prestação
de contas até 31/03/2021. Conforme consta o valor disponível
nas contas do IPECAN até 31/03/2021 era de R$
29.891.602,50. Do orçamento estimado de R$ 9.335.151,87,
neste primeiro trimestre realizou R$ 1.573.319,28, valor este
de aproximadamente 16,86%, estando a arrecadação abaixo do
valor estimado para o exercício 2021. Em relação aos
servidores cedidos com ônus para outros entes, foi relatado
pelo superintendente, no item 2.2 do oficio a seguinte
informação: Quanto aos servidores cedido este RPPS está com
grandes dificuldades com as identificações dos repasses devido
ao grande número de servidores cedidos e sem o departamento
responsável do ente passar para este RPPS as informações da
cedência do servidor, informo que já foi cobrado do
responsável, tanto verbalmente como formalmente via e-mail.
Assim, diante destas informações este conselho, com o intuito
de minimizar os prejuízos financeiros, considerando que os
servidores continuam vinculados a este RPPS, solicita que o
Superintende notifique Excelentíssimo Prefeito responsável
pela autorização das cedências. Que informe a Controladoria
Geral do Ente e do IPECAN e solicite auxilio para a tomada de
providencias. Que encaminhe ao procurador Geral do
Município e ao Jurídico do IPECAN as informações e solicite
que as medidas sejam adotadas em caráter de urgência.
Concordamos ainda que o Conselho Deliberativo seja
informado destas ausências de informações por parte do
Departamento e também da ausência de repasses. Seguindo
com a análise das informações apresentadas, foi verificado que
as despesas previdenciárias estão dentro do previsto para o
exercício. Quanto aos repasses foi informado que do ano de
2021 não constam débitos em aberto. Em relação aos
parcelamentos de 2018, não constam débitos atrasados. De
2017, no mês de abril, o ENTE, atendendo ao pedido deste
Conselho e da Superintendência do Ipecan realizou os
recolhimentos das parcelas atrasadas, desta forma, não constam
parcelas em atraso, estando o ENTE REGULAR com
RESALVAS perante o IPECAN. Quanto à solicitação de
capacitação a Conselheiros, foi informado que o mesmo será
realizado no mês de junho/2021. Assim, concluímos esta
reunião em que foi definido que este Conselho encaminhara ao
Prefeito um ofício para que o mesmo tome ciência da falta de
repasses referente aos Servidores Cedidos e também que
solicite ao Departamento de Recursos Humanos que
disponibilize ao IPECAN as informações, para que juntos
cheguem a solução do problema que causa prejuízo ao
instituto. Assim, conclusas a leitura e análise do oficio
070/2021 e nada mais a ser tratada a reunião foi encerrada com
a leitura e aprovação desta ata que segue assinada por mim,
Izolda Madella, secretaria deste Conselho e pelos demais
presentes.
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