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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 

ATA 007/2021/CONSELHO FISCAL

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 007/2021
Ata de Reunião Ordinária, realizada aos 08(oito) dias do mês
de julho de 2021, ás 09h00min, na Sede do IPECAN. Estavam
presentes os membros deste conselho Sidney Alves Vieira,
Maria Verônica de Oliveira Assis, Izolda Madella. A presidente
Maria Verônica de Oliveira Assis, cumprimentou a todos e deu
inicio a reunião. Apresentou o oficio nº 0113/2021 em que
constam as informações da prestação de contas até 31/05/2021.
Conforme consta o valor disponível nas contas do IPECAN até
31/05/2021 era de R$ 31.444.711,90 sendo: R$ 26.620.005,02
(84,7%) investidos no Banco do Brasil e R$ 4.824.706,88
(15,3%) na Caixa Econômica Federal. As receitas do mês de
maio/2021 foram de R$ 790.986,97. Quanto à execução
Orçamentaria para arrecadação do ano de 2021, o Orçamento
esta previsto em R$ 9.335.151,87 e até a data de 31/05/2021
arrecadou R$ 3.474.671,46 sendo aproximadamente 37,23% do
valor previsto para o ano de 2021, estando assim abaixo do
valor estimado para este exercício. As despesas até a data de
31/05/2021 estão dentro do orçamento/2021. Conforme
relatado, no ofício, não há atrasos de parcelamentos e nem de
contribuições por parte do ENTE MUNICIPAL. Quanto aos
servidores cedidos foi relatado no oficio que há pendencias de
contribuições de 03 (três) servidores. Desta pauta, este
conselho recomenda que o Superintendente notifique o Prefeito
para que tome as medidas cabíveis e que seja sugerindo que o
mesmo revogue as cedências evitando assim prejuízos a este
RPPS. Ficou definido que a equipe Gestora deve apresentar na
próxima reunião os documentos comprobatórios encaminhados
ao ENTE quanto à ausência de recolhimentos dos servidores
cedidos, conforme já relatado em atas e ofícios anteriores. Que
sejam relatados se houve manifestação e tomada de
providencias por parte do ente Municipal. 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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