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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 

CONSELHO FISCAL/ATA 004/2022

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 004/2022
Ata de reunião realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
abril do ano de 2022, às 08hs00min, na Sede do Ipecan.
Reuniram-se os membros deste Conselho, sendo: Izolda
Madella e Claudio de Paula Silva. Sob a presidência do Senhor
Claudio, os trabalhos foram conduzidos e o mesmo passou à
leitura do ofício nº 75/2022/IPECAN encaminhado pelo
Superintendente que relatou as informações previdenciárias
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. Do
orçamento estimado em R$ 11.131.644,47 para o ano de 2022,
foi realizado até 31/03/2022 R$ 2.843.555,24, sendo
aproximadamente 25,54% da estimativa para o exercício.
Referente às contribuições previdenciárias dos segurados e
patronal de janeiro até 31 de março/2022, foi informado que
não há débitos em atraso, tendo o Ente efetuado os repasses
dentro do prazo previsto. Quanto aos parcelamentos de 2017 e
2018, foi relatado que ambos estão em dia, não havendo
débitos em atraso até 31/03/2022. Em relação aos servidores
cedidos, foi apresentado pela Diretora Financeira, Luiza Maria
dos Santos, o ofício nº 085/2022/IPECAN em que constam os
relatórios de débitos concernentes a recolhimentos. Quanto a
isso, foi definido por este conselho que a mesma, juntamente
com o Superintende, o Senhor Rafael Augusto Soares da
Cunha, encaminhem ao prefeito uma notificação para que o
Ente tome as devidas providências quanto a problemas nos
recolhimentos, e que realize a cobrança dos órgãos para o qual
o servidor foi cedido. Foi sugerido pelos membros deste
Conselho que o Ente deste município realize uma normatização
para as cedências, evitando assim prejuízos a este RPPS. Com
relação à prestação das informações financeiras e
previdenciárias do 3º quadrimestre de 2021, que estavam
divergentes, conforme relatado nos ofícios nº 002 e
003/2022/IPECAN, este Conselho Fiscal está aguardando o
envio de tais informações já corrigidas para que sejam
apreciadas e relatadas na ata da próxima reunião ordinária
deste Conselho, que será no dia 25/05/2022. Lembramos que
no supracitado ofício nº 75/2022/IPECAN, referente aos meses
de janeiro, fevereiro e março/2022, não consta nenhuma
informação quanto ao valor dos investimentos disponíveis nas
contas do Ipecan na Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil, pelo que pedimos também esta informação para a
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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