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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 005/2022/CONSELHO FISCAL

 
 CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 005/2022
Ata de reunião realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de maio
do ano de 2022, conforme edital de adiamento n°02, às
08hs00min, na Sede do I. Reuniram-se os membros deste
Conselho, sendo: Maria Verônica de Oliveira Assis e Claudio
de Paula Silva. Sob a presidência do Senhor Claudio, os
trabalhos foram conduzidos e o mesmo passou à leitura do
Relatório de Prestação de Serviços de Consultoria
Previdenciária, outrora dirigido ao Conselho Deliberativo e,
na presente reunião, apresentado a este Conselho Fiscal pela
Superintendente, Izolda Madella, onde está relatado o claro e
inequívoco descumprimento, por parte da empresa INOVE
CONSULTORIA ATUARIAL, do contrato de prestação de
serviços nº 006/2021, bem como do Termo de Referência que
fundamentou o processo licitatório envolvido. Entre outros,
chamaram atenção deste Conselho o item 5.1.8 que diz respeito
à orientação à Diretoria Executiva quanto às normas atuais e
novas orientações da Secretaria de Previdência Social e demais
órgãos regulamentadores, onde a empresa Inove não deu
assessoramento quanto à aprovação da minuta de lei sobre a
implantação do Regime de Previdência Complementar, ficando
a tarefa de explicar aos vereadores acerca da importância da
aprovação e também da obrigação do já citado Regime no
município por conta de terceiros, onde fica claro que o Instituto
ficou à mercê da própria sorte quanto a uma eventual não
aprovação da referida minuta. O relatório também aponta que,
segundo Ana Maria Colombo, Diretora de Benefício e Fiscal
de Contrato do IPECAN, as visitas realizadas pela empresa, até
o presente momento, que deveria dar consultoria
previdenciária, são feitas não por consultores previdenciários,
mas sim, por atuários, deixando muito a desejar devido à falta
de conhecimento previdenciário necessário, principalmente da
legislação local. Dado o exposto e demais pontos relatados, o
Conselho Fiscal considera importante o cancelamento
unilateral do contrato de prestação de serviços nº006/2021,
orientando à Superintendente a prosseguir na busca de tal
cancelamento de contrato junto à empresa supracitada. Devido
à troca de gestores, as contas do Instituto referentes aos meses
de abril e maio serão apreciadas e lavradas em ata da reunião
do mês de junho/2022. Nada mais a tratar, a reunião foi
encerrada com a leitura e aprovação desta ata, que segue
assinada por mim, Claudio de Paula Silva, Presidente deste
Conselho, e pelos demais presentes.
 
MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA
Membro
 
CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho
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