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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 013 DE 2021 DO CONSELHO FISCAL

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 013/2021
Ata da Reunião Ordinária realizada aos 15 (quinze) dias do
mês de novembro do ano de 2021, às 07h30min, na Sede do
IPECAN, visto que houve o adiamento da reunião do dia 09
(nove) de dezembro de 2021 a pedido do superintendente, Sro
Rafael Augusto Soares da Cunha, via o requerimento de 06
(seis) de dezembro de 2021, e formalizado via o Edital de
Adiamento de 08 (oito) de dezembro de 2021. Reuniram-se os
membros deste Conselho, sendo: Izolda Madella, Claudio de
Paula Silva e Maria Verônica de Oliveira Assis, membro
suplente. Sob a presidência do Senhor Claudio de Paula Silva,
os trabalhos foram conduzidos e o mesmo passou a leitura do
ofício 268/2021/IPECAN encaminhado pelo Superintendente
que relatou as informações previdenciárias com referencia a
outubro/2021. Conforme consta, o valor disponível nas contas
do IPECAN até 31/10/2021 era de R$ 33.813.469,63 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 31/10/2021 R$ 7.410.511,49 sendo aproximadamente
79,38% da estimativa para o exercício. Foi ainda lido o ofício
269/2021/IPECAN, também encaminhado pelo
Superintendente que relatou as informações previdenciárias
com referência a novembro/2021, onde consta que o valor
disponível nas contas do IPECAN até 30/11/2021 era de
34.683.897,16 aplicados na Caixa Econômica e no Banco do
Brasil. Do orçamento estimado em R$ 9.455.151,87 para o ano
de 2021, foi realizado até 30/11/2021 R$ 8.674.256,29, sendo
aproximadamente 91,74% da estimativa para o exercício. O
valor do orçamento supracitado no início do período anterior
para o ano de 2021 sofreu aumento e, segundo o
Superintendente, ao ser sobre isso perguntado, foi devido à
suplementação por excesso de arrecadação que o valor foi
alterado de R$ 9.335.151,87 para R$ 9.455.151,87. No ofício
269/2021/IPECAN, tal suplementação está mencionada no
item 3.1 Das Despesas. Referente às contribuições
previdenciárias dos segurados e patronal/2021, foi informado
nos ofícios 268/IPECAN/2021 e 269/IPECAN/2021, que não
há débitos em atraso. Quanto aos parcelamentos de 2017 e
2018, foi relatado, ainda nos ofícios referidos no período
anterior a este, que ambos estão com as parcelas em dia, não
tendo valores parcelados em atraso. Já sobre os servidores
cedidos, verificou-se por meio de relatório fornecido pelo
Superintendente que há atrasos e pendências em suas
contribuições, assim sendo, solicitamos que a gestão do
instituto busque junto ao Ente soluções que possam resolver tal
problema, evitando prejuízos ao IPECAN. Foi também
entregue a este Conselho Fiscal o Cronograma de Visitas da
empresa Inove Consultoria Atuarial e Previdenciária, onde
constatamos o acúmulo de visitas, em especial para o mês de
fevereiro/2022, devido ao fato de a referida empresa estar em
falta no que concerne às visitas mensais. Isto posto, cabe dizer
que os membros do Conselho Fiscal são veementemente
CONTRA o Cronograma de Visitas da empresa Inove, pois
está em claro e flagrante descumprimento do contrato
n°006/IPECAN/2021 e Termo de Referência 036/2021, que diz
em seu item 5, 5.1, 5.3 e 5.31 que as visitas são mensais,
devendo, portanto, a empresa Inove, realiza-las todos os meses.
Cumpre, então, ressaltar o óbvio: O instituto não pode ficar
desprovido do serviço que a já mencionada empresa deveria
prestar mês a mês! Este conselho recomenda que o
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Superintendente busque os meios cabíveis para solucionar a
problemática envolvendo as visitas mensais, ainda que isto
implique na rescisão unilateral com a Inove, pois o bom
andamento na gestão do instituto passa também pela boa e
satisfatória prestação dos serviços da empresa supracitada.
Nada mais a ser tratado, 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.
 
IZOLDA MADELLA
Secretária
 
CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho
 
MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA ASSIS
Membro
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