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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 007/2022/CONSELHO DELIBERATIVO

 
CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 007/2022
 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada
aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2022, ás
09h00min, na sala de reuniões do INSTITUTO DE
PREVIDENCIA – IPECAN/CNRO. Reuniram-se os membros
deste Conselho, sendo: Edson Gonçalves da Silva, Kelly
Daiane Gavenda, Adriana Bolgenhagen, Francieli de
Ariquemes Paim, Renata de Oliveira Campos e Marinalva
Gomes da Silva, para tratar sobre a Prestação de Contas
referente aos meses de Abril e Maio de 2022, conforme Oficio
N° 018/2022/IPECAN. A reunião foi conduzida pela
Superintendente Sra. Izolda Madella, a qual cumprimentou a
todos, momento em que fez a leitura detalhada do referido
oficio, tirando toda e qualquer duvida dos conselheiros sobre as
informações de receitas e despesas previdenciárias e
administrativas referente aos meses acima citados. Falou que as
receitas do instituto são constituídas por: Contribuição de
Servidores ativos 14% inclusive os cedidos; Contribuição
Patronal 14% mais Custo Suplementar de 4,16% somando
18,16%; Multas e Juros; Recolhimento fora da data;
Rentabilidade de Fundos de Investimentos; Parcelamentos e
Multas e Juros dos Parcelamentos. A Previsão Orçamentaria
de Receitas para 2022 conforme orçamento é de R$
11.131.644,47 tendo acumulado até 31 (trinta e um) de maio do
corrente ano, o valor de R$ 4.941.258,68 estando dentro do
previsto até o momento. Em alocação de recursos na Conta
Investimento/Aplicações o Instituto havia disponível R$
38.681.709,82. Na Conta Administrativa de Reserva dos
2%, possuía R$ 253.067,11 valore este que é usado para suprir
as despesas administrativas do IPECAN, como: matérias de
expediente, matérias permanentes reformas/ampliação, entre
outros. Na Conta Administrativa/Taxa Administração 22 o
saldo era de R$ 296.454,15. Conforme previsão orçamentaria
versos despesas pagas, até maio as despesas atingiram o
percentual com Aposentadorias de 45,16% totalizando um
valor de R$ 722.642,25, Pensões 35,52% totalizando um valor
de R$ 203.829,72 e Despesas Administrativas 32,68%
totalizando um valor de R$ 161.156,81. Referente aos
parcelamentos do ano de 2017 e 2018, não constam débitos em
atraso até o momento. Os benefícios concedidos em 2022 até o
período deste relatório foram: 04 Aposentadorias por Invalidez;
01 Aposentadoria por Idade e Tempo; 01 Aposentadoria por
Idade e 01 Pensão por Morte. Nesta data não constam débitos
previdenciários por parte do ente Municipal e Câmara,
referente a Contribuições Previdenciárias e Parcelamentos.
Referente aos profissionais cedidos, o instituto esta empenhado
em contatar os servidores para sanar os débitos pendentes.
Após a leitura e análise dos demonstrativos e sem nenhuma
objeção, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo a Prestação
de Contas dos meses de Abril e Maio de 2022. A
Superintendente finalizou reforçando mais uma vez sobre a
importância e necessidade da capacitação dos conselheiros, a
qual é uma obrigatoriedade para compor os conselhos dos
RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). Os relatórios de
investimentos e demais publicações do Instituto podem ser
apreciados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação
ao Cidadão (e-SIC) em www.camponovo.ro.gov.br/ipecan, ou
diretamente no endereço eletrônico:
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/index.php.
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Nada mais a ser tratado, às 10h27min, a reunião foi encerrada.
A presente ata segue assinada pelo Presidente e pela secretaria.
Os demais membros assinam em lista que segue anexa.
 
EDSON GONÇALVES DA SILVA
Presidente
 
KELLY DAIANE GAVENDA
Secretária
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