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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 012/2021/CONSELHO FISCAL

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 012/2021
Ata de Reunião Extraordinária realizada aos 02 (dois) dias do
mês de dezembro do ano de 2021, às 15 horas, 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 para cumprimento do disposto no Edital publicado
por este conselho no dia 30/11/2021, tendo como pauta
principal a denúncia administrativa realizada pela empresa
Eficaz Consultoria e Assessoria, inscrita no CNPJ nº
09.517.901/0001-20, contra a empresa Inove Consultoria
Atuarial, inscrita no CNPJ nº 24.756.013/0001-53, a qual é
prestadora de serviços técnicos de “Assessoria
Previdenciária; Assessoria na concessão de benefícios e
compensação Previdenciária; Estudos, Planejamento e
Realizações de Eventos Relacionados à RPPS (palestra)”,
nos termos do processo 036-2021, Contrato de prestação de
serviços nº 006/IPECAN/2021, junto ao IPECAN, após
apreciação e análise das informações quanto aos benefícios
concedidos, objetos da denúncia realizada. Desta forma, foi
solicitado a presença do Superintendente para prestar
esclarecimentos sobre o contido na referida denúncia. O
mesmo relatou ao Conselho Fiscal que recebeu a denúncia,
verificou que havia fundamentação e que a encaminhou ao
Departamento Jurídico deste Instituto, bem como se manifestou
solicitando da empresa esclarecimentos. O Superintendente
disse que notificou a empresa INOVE no dia 24/11/2021,
dando prazo de 10(dez) dias para apresentar esclarecimentos
quanto às alegações apresentadas pelo denunciante. Assim, este
conselho solicita que após a manifestação da INOVE, seja
informado das providências que serão adotadas referentes aos
relatos das inconsistências dos cálculos realizados. Após este
momento foi indagado ao Superintendente sobre a qualidade
dos serviços prestados pela INOVE. O mesmo relatou que,
quanto às visitas, a empresa não está cumprindo a visita mensal
prevista no contrato. Disse que o contrato foi assinado em
16/08/2021 e que somente realizou uma visita nos dias 13 e 14
de outubro/2021, em novembro não compareceram a este
instituto e que, até então, não informou a data da visita a ser
realizada em dezembro. Relatou que a empresa deixa a desejar
na agilidade dos atendimentos, principalmente para o
Departamento de Benefícios, o qual necessita do
assessoramento de forma diária por parte da empresa para
manter-se atualizado e poder atender os beneficiários. Na
sequência, foi solicitado o comparecimento da Diretora de
Benefício, Sra. Ana Maria Colombo que, ao ser indagada sobre
a qualidade da Prestação de serviços, fez vários apontamentos
como: Ineficácia dos atendimentos, morosidade, demora em
realizar simulações e cálculos de processos, solicitando 30 dias
para realizar o mesmo, além de falhas na análise documental
dos requerimentos apresentados pelos beneficiários, gerando
constrangimentos. A Diretora relatou que a empresa não atende
de forma satisfatória pois, muitas vezes são enviados e-mails e
também mensagens (via WhatsApp no grupo da Inove) e os
mesmos alegam desconhecimento, mesmo tendo confirmado os
e-mails e visualizado as mensagens. Ao ser indagada sobre a
visita e capacitação, Informou ainda que no dia da visita,
realizada pelo Sr. Rômulo Gomes Pereira, nos dois dias que
esteve na Sede do Instituto, não executou nada das atividades
que lhe cabia e que no segundo dia de visita, foi embora por
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volta das 12 horas sem realizar o treinamento que disse que iria
fazer e que constam no referido contrato assinado pelo Instituto
e pela empresa, deixando-a sem a devida preparação. Em
relação à confiança na execução de suas funções, devido aos
seus questionamentos previdenciários, relatou que muitas vezes
fica em dúvida, pois não há clareza nas orientações. Relatou
que muitas dúvidas continua tirando com o Senhor Anderson
Coelho. Assim, após ouvir os relatos da Diretora e do
Superintendente, ficou evidente a grave falha da empresa
INOVE que não está cumprindo os termos do referido
processo/contrato. Por fim, os membros deste Conselho Fiscal
solicitam que os Gestores do IPECAN, juntamente com seus
colabores da Controladoria e Jurídico, façam uma análise
precisa nos benefícios cujos quais a INOVE tenha realizado os
cálculos, a fim de apurar possíveis falhas que possam causar
prejuízos financeiros ao IPECAN ou a seus beneficiários. Fica
definido também que os gestores do RPPS solicitem o
cancelamento unilateral do contrato de prestação de serviço
nº 006/IPECAN/2021 considerando o descumprimento das
cláusulas contratuais e do termo de referência constantes
036/2021. Desta forma, este conselho solicita que o
superintendente tome as devidas providências no prazo de 05
dias, para que não haja mais prejuízos financeiros ao IPECAN,
uma vez que o interesse público deve prevalecer.
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