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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 002/2022/CONSELHO FISCAL

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 002/2022
Ata de Reunião Ordinária realizada aos 10 (dez) dias do mês de
fevereiro do ano de 2022, às 08h00min, na Sede do IPECAN.
Reuniram-se os membros deste Conselho, sendo: Izolda
Madella e Claudio de Paula Silva. Foi apresentado a este
Conselho o OFÍCIO nº 34/2022/INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA-IPECAN/PMCNRO, onde foram
encontradas divergências quanto ao Demonstrativo das
Despesas do 3º (terceiro) quadrimestre do ano de 2021, estando
o valor de R$ 105.183,33 do mês de dezembro/2021, que na
verdade é referente às despesas com aposentadorias, no lugar
das Despesas Administrativas de dezembro/2021; já os R$
37.649,12 que se referem às despesas administrativas, constam
equivocadamente no lugar das pensões; os R$ 35.645,91, que
diz respeito às pensões, aparecem erroneamente como que
despesas com aposentados. Isto posto, para que haja a
aprovação das contas do 3º (terceiro) quadrimestre do ano de
2021, este
Conselho aguardará para a próxima reunião ordinária a
correção das informações constantes no referido ofício nº 34,
mencionado acima. Foi relatado que a meta atuarial para o ano
de 2021 era de 16,05% e o instituto atingiu somente 4,03%, ou
seja, atingiu apenas 25,09% da meta. O Conselho Fiscal
solicita que o instituto faça o levantamento dos valores das
contribuições, dos juros e multas não recolhidos no decorrer de
2021, para que este Conselho faça a análise na sua próxima
reunião ordinária.
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 presentes.
 
IZOLDA MADELLA
Secretária
 
CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho 
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