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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 010/2021 DO CONSELHO FISCAL

 
 CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
 
 ATA 010/2021
Ata de Reunião Ordinária realizada aos 14 (quartorze) dias do
mês de outubro do ano de 2021, ás 09h00min, na Sede do
IPECAN. Reuniram-se os membros deste Conselho para
deliberações e apreciações das informações contidas no oficio
nº 194/2021 que trata da prestação de informações referentes
ao mês de agosto de 2021. Sob a presidência do Senhor
Claudio de Paula Silva, os trabalhos foram conduzidos e o
mesmo passou a leitura do ofício 194/2021/IPECAN
encaminhado pelo Superintendente que relatou as informações
previdenciárias com referencia a agosto/2021. Conforme
consta o valor disponível nas contas do IPECAN até
31/08/2021 era de R$ 33.105.033,01 valores estes 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 31/08/2021 R$ 5.828.916,04 sendo aproximadamente
62,44% da estimativa para o exercício. Referente às
contribuições previdenciários dos 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 houve as identificações das contribuições,
exceto do senhor MARCONI EDISON B. SANTANA que
está com atrasos nos repasses. Conforme planilha apresentada,
as contribuições estão sendo recolhidas fora da data limite e
sem as devidas correções de juros e multas conforme determina
a lei Municipal 839/2019. Assim, ficou definido que o Instituto
deverá apresentar para este Conselho até a próxima reunião as
medidas que foram adotadas em razão do não recolhimento de
juros e multas, bem como as notificações que foram
encaminhadas para o servidor e para o Ente em que o mesmo
está lotado atualmente. Ainda sobre os servidores cedidos, que
o departamento responsável apresente a planilha individual
com descrição mensal dos valores transferidos para o IPECAN
e que conste a data que os repasses foram realizados. Após
ampla discussão, fica aqui relatado para que o Instituto, através
de seus gestores, oficie o Ente Municipal, Procurador,
Controladores da Prefeitura e do RPPS quanto às dificuldades
encontradas em relação aos servidores cedidos e que sejam
buscadas formas de minimizar as perdas, uma vez que,
independente de contribuírem, estes servidores continuam
vinculados ao Ente deste Município e ao Instituto de
Previdência. Ao senhor Rafael Augusto foi perguntado sobre a
Concessão de Benefícios por Invalidez e sobre as Ações
Judiciais. O mesmo relatou que estão sendo concedidas
Aposentadorias por Invalidez em razão de os beneficiários
estarem judicializando ações. Este Conselho orienta para que
seja solicitada da Assessoria Jurídica um acompanhamento
minucioso e que se verifique a possibilidade do Instituto
indicar o perito auxiliar para acompanhar essas avaliações.
Conforme relatado na Ata 009/ 2021 solicitamos que os
gestores do RPPS mantenham este conselho informado sobre
sua gestão. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada
com a leitura e aprovação desta ata que segue assinada por
mim, Izolda Madella, Secretária deste Conselho, e pelos
demais membros.
.
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CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho
 
IZOLDA MADELLA
Secretária
 
SIDNEY ALVES VIEIRA
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