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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 009/2021/CONSELHO FISCAL

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 009/2021
Ata de Reunião Ordinária realizada aos 09 (nove) dias do mês de
setembro do ano de 2021, ás 09h00min, na Sede do IPECAN.
Reuniram-se os membros deste Conselho, sendo: Izolda Madella,
Claudio de Paula Silva e Sidney Alves Vieira. Sob a presidência do
Senhor Claudio, os trabalhos foram conduzidos e o mesmo passou a
leitura do ofício 166/2021/IPECAN encaminhado pelo
Superintendente que relatou as informações previdenciárias com
referencia a julho/2021. Conforme consta o valor disponível nas
contas do IPECAN até 31/07/2021 era de R$ 32.460.596,61 aplicados
na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Do orçamento estimado
em R$ 9.335.151,87 para o ano de 2021, foi realizado até 31/07/2021
R$ 4.877.203,01 sendo aproximadamente 52,24% da estimativa para o
exercício. Referente às contribuições previdenciárias segurados e
patronal/2021 foi informado que não há débitos em atraso. Quanto aos
parcelamentos de 2017 e 2018 foi relatado que ambos estão com as
parcelas em dias, não tendo valores parcelados em atraso. Em
referência aos servidores cedidos para outros entes, foi relatado que
existem algumas contribuições não identificadas e que duas servidoras
ainda apresentam pendências junto ao RPPS. Assim, solicitamos que a
Superintendência entre em contato formal com o Ente Municipal para
regularização das mesmas. Em relação ao ofício 009/2021 deste
conselho, protocolado junto com a Ata 008/2021, o presidente
informou que não obteve resposta por parte do IPECAN. Com relação
à contratação das empresas de Assessoria Previdenciária, Sistema
Previdenciário e Assessoria de investimentos solicitamos que seja
encaminhado, com no mínimo 10(dez) dias de antecedência o
cronograma de visitas para que possamos acompanhar a execução dos
serviços prestados. Em relação aos prestadores de serviços do Termo
de Cooperação, solicitamos que sejam informadas a este Conselho as
pessoas que fazem parte do mesmo e sobre as substituições realizadas
para que tenhamos conhecimento dos atos administrativos realizados
pelos Gestores do RPPS. Na sequência, foi relatado sobre reclamações
de servidores quanto a morosidade em realizar simulações de cálculos
e respostas aos questionamentos feitos. Desta pauta ficou deliberado
que o Instituto busque meios de atender seus beneficiários de forma
mais ágil e prática, dentro da legalidade, uma vez que os mesmos são
a razão da existência do Instituto. Em relação às informações de que
várias pessoas estão pleiteadas benefícios judiciais, solicitamos que o
Instituto busque formas jurídicas para contestação das ações a fim de
minimizar o impacto em razão das concessões de benéficos. Dentro
das possibilidades, solicitamos que os gestores do RPPS mantenham
este conselho informado sobre a gestão do mesmo. 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.
 
CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho
 
IZOLDA MADELLA
Secretária
 
SIDNEY ALVES VIEIRA 
Membro
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