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ATA 010/2021/CONSELHO DELIBERATIVO

 
CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
 
ATA 010/2021
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada
no dia 15 (quinze) do mês de dezembro do ano de 2021,
iniciado as 09h00min na sede do IPECAN, foi apresentado o
ofício 268/2021/IPECAN encaminhado pelo Superintendente
que relatou as informações previdenciárias com referencia
outubro/2021. Conforme consta o valor disponível nas contas
do IPECAN até 31/10/2021 de R$ 33.813.469,63 aplicados na
Caixa Econômica e no Banco do Brasil, orçamento estimado
R$ 9.335.151,87 para o ano de 2021, foi realizado até
31/10/2021 R$ 7.410.511,49 sendo aproximadamente 79,38%
estimativa do exercício. Ofício 269/2021/IPECAN apresentado
pelo Superintendente onde consta novembro/2021 valor
disponível em conta do IPECAN até 30/11/2021 era de R$
34.683.897,16 aplicados na Caixa Econômica e no Banco do
Brasil. Orçamento estimado era de R$ 9.455.151,87 para ano
de 2021, foi realizado até 30/11/2021 R$ 8.674.256,29 sendo
aproximadamente 91,74%. Referente às contribuições
previdenciárias dos segurados e patronal nos ofícios 268 e
269/2021/IPECAN não consta débitos em atrasos. Sobre
servidores cedidos verificamos que está tendo atrasos e
pendências em suas contribuições, solicitamos ao gestor que
notifique ao Ente para evitar prejuízos a este Instituto, sendo
pago com atrasos; que paguem com juros e correções. Foi
observado por este Conselho conflito nos laudos de perícias
médicas para concessão de aposentadorias, pois, a empresa que
faz as pericias médicas do Ipecan é a mesma que faz as pericias
do Ente podendo haver conflitos de interesses, sendo assim,
pedidos apuração quanto ao citado. Após analise aos ofícios
apresentados referentes ao desempenho do Ipecan nos meses de
outubro e novembro de 2021 e outras deliberações, este
conselho passou a analisar em conjunto com o Conselho Fiscal
o processo nº 084/2021/IPECAN que trata da denuncia contra a
empresa Inove Consultoria, onde a mesma apresentou
justificativas referentes aos autos citados na denúncia, em
analise a justificativa este Conselho decide em solicitar ao
gestor do Ipecan que se manifeste no processo quanto ao citado
na justificativa da empresa Inove. Ainda em analise ao
processo este conselho em conjunto com o Conselho Fiscal
decidem em abordar outros temas referente a prestação de
serviços da atual empresa de consultoria, tais como agilidade
na elaboração dos cálculos para aposentadorias e pensões,
acompanhamento quanto as atualizações de legislações
previdenciárias, visitas técnicas mensais e demais itens
relacionados no contrato e termo de referência, sendo nos
passados que a mesma não está cumprindo com as visitas
mensais e já apresentou um cronograma de visitas para o ano
de 2022 onde inclui 3 dias devisitas no mês de fevereiro para
suprir as ausências de visitas deste ano de 2021, que houve
processo enviado e a mesma confirmou o recebimento e
quando solicitado pelo Ipecan qual era a situação e o motivo da
demora do mesmo a empresa alegou que não havia recebido o
processo, não está mantendo o Ipecan e a equipe gestora
atualizada quanto as novas alterações referente a legislações
previdenciárias, foi citado também pelo Conselho Fiscal que há
reclamações de servidores quanto a pedidos de pareceres
referente a pedidos de aposentadorias ou simulações de
aposentadorias especiais. Sendo assim este Conselho decide
não estar de acordo com o calendário de visitas da empresa
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Inove para o ano de 2022, pedimos que cumpra as visitas de
acordo com o contrato e termo de referencia, solicitamos ao
gestor que notifique a empresa Inove quanto ao
descumprimento do contrato e pela má prestação de serviços,
solicitamos a fiscal de contrato que seja feito relatório referente
aos serviços prestados pela empresa Inove e apresentado a este
Conselho, Pedimos ao Superintendente que busque os meios
cabíveis para solucionar o problema do contrato da Inove, as
pendências dos servidores cedidos e buscar soluções quanto às
perícias médicas. E após o mesmo se manifestar no processo
este Conselho irá se reunir novamente com o Conselho Fiscal e
manifestar a decisão quanto a denuncia referente ao processo nº
084/2021/IPECAN. O cronograma de reuniões deste Conselho
referente ao ano de 2022 será protocolado ao superintendente
para publicação do mesmo. Nada mais a ser tratado a reunião
foi encerrada com a leitura e aprovação desta ATA que segue
assinada por min, Francieli de Ariquemes Paim de Lima,
secretária deste Conselho e pelos demais presentes deste
Conselho.
 
LUCIENE FERNANDES GONÇALVES
Presidente
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