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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 FISCAL

CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 007/2022
Ata de Reunião ordinária, realizada no dia 19 (dezenove), do mês de
julho de 2022, às 07:30 horas, na sede do IPECAN, conforme
cronograma de reuniões. A reunião foi conduzida pelo presidente
Senhor Claudio de Paula que cumprimentou a todos, na sequência o
presidente pediu para que a Superintendente fizesse a prestação de
contas do mês, explanando de forma sucinta as informações do ofício
n° 035/2022/IPECAN, explicando todas as Receitas, Previsões
Orçamentárias de 2022, Arrecadação do RPPS/2022, Alocação dos
Recursos, Das Despesas, Demonstrativos das Receitas Pagas /2022,
Parcelamentos, Servidores Cedidos, Débito Previdenciários,
Benefícios Concedidos em 2022, Ações do RPPS, Publicidade das
Informações e as Considerações Relevantes sendo relatório de
investimento referente ao mês de junho do ano de 2022, já
disponibilizado no grupo do WhatsApp. A mesma iniciou falando das
receitas e de como são formadas sendo: Contribuição de Servidores
ativos 14%, inclusive os cedidos; Contribuição Patronal (14%) mais
Custo Suplementar de (4,16 %) = 18,16% ; servidores ativos e
cedidos; Multas e juros e recolhimentos fora da data; Rentabilidade de
Fundos de investimentos; Parcelamentos e Multas, bem como os Juros
dos Parcelamentos. Estas receitas no acumulado do ano estão em R$
5.844.510,10. A previsão Orçamentária para este Exercício, conforme
disposto no orçamento é de R$ 11.131.644,47. O valor realizado até
30/06/2022 equivale a 52,50 % do orçamento, estando dentro dos
valores esperados para o período. Em relação a arrecadação mensal foi
demonstrada mês a mês, conforme oficio, que ficará anexo a esta ata.
Na sequencia foi relatado que os recursos financeiros do IPECAN, em
30 de junho de 2022, estavam disponíveis em investimento/aplicações
no montante de R$ 39.843.070,75 aplicados no Banco do Brasil do
Brasil (Ag. 8291-6 Investimento 9212-6) e na Caixa Econômica (
Agencia 1831 Conta 567) nas seguintes proporções: Banco do Brasil:
R$ 26.749.577,66, Caixa Econômica: R$ 13.093.493,09; Conta
Administrativa de Reserva dos 2%- saldo remanescente anos
anteriores R$ 255.426,50. Conta Administrativa/Taxa Administração
2022: Saldo em 31/06/2022: R$ 267.692,46. Conta Compensação
Previdenciária - R$ 5,00. Após perguntas dos conselheiros e
esclarecimentos das dúvidas passou aos relatos das despesas. Da
mesma forma que as receitas, as mesmas estão dispostas no ofício de
forma mensal, estando acumulados até o mês de junho/2022:
Aposentadorias R$ 878.577,29; Pensões R$ 244.905,70;
Administrativa R$ 192.916,47. Conforme analisado, os valores estão
dentro do estimado para o exercício. Em elação aos parcelamentos,
foram verificados que até esta data não constam débitos em atraso. Os
valores do FPM tem sido suficientes para quitação das parcelas dos
termos firmados em 2017. O termo nº 01397/2018 foi firmado para ser
pago em 60 (sessenta) parcelas e tem referência à Contribuição
Patronal de 04/2017 a 10/2018 no valor de R$ 2.722.268,73 (dois
milhões, setecentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais
e setenta e três centavos). Até o mês de junho/2022, foram quitadas 42
parcelas. O valor da última parcela recolhida em 10/06/2022 foi de RS
69.128,93 e também não apresenta atrasos. Na sequência, foi
solicitado esclarecimentos em relação às contribuições dos servidores
cedidos para outros entes. Foi dito que a Diretora Financeira esta
entrando em contato com todos tentando solucionar as pendências
cobrando, notificando e que tem obtido alguns êxitos. Foi dito pela
superintendente, e consta no ofício apresentado, referente a prestação
de contas que não constam débitos previdenciários POR PARTE DO
ENTE MUNICIPAL E CÂMARA referente a Contribuições
Previdenciárias e Parcelamentos. Em relação aos benefícios
concedidos em 2022, foi verificado que 06 foram aposentadorias por
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invalidez; 03 aposentadorias por idade e tempo de contribuição; 02
aposentadorias por idade e houve a concessão de uma pensão por
morte. Em relação a isso, este conselho demonstrou preocupação, pois
são muitos os benefícios por invalidez, em razão disso, foi esclarecido
que a Lei 839 relata que de forma anual os benefícios são revistos. Foi
dito que neste ano o recadastramento, a prova de vida e as
reavaliações estão em período vigente. As reavaliações estão
marcadas para o mês de agosto deste ano. Assim, após os
esclarecimentos foi dito que todas as informações processuais estão
disponíveis através do sistema Eproc e que os conselheiros podem ter
acesso através de cadastramento de senha. Na sequencia, foi dito que
os relatórios de investimentos e demais publicações deste Instituto
podem ser apreciados pelo Sistema Eletrônico de Serviço de
Informação
ao
Cidadão
(e-SIC),em
www.camponovo.ro.gov.br/ipecanpelo respectivo banner exposto no
sítio
eletrônico
do
IPECAN
ou
diretamente
em
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/index.php e os
processos do RPPS podem ser acessados pela Plataforma do Eproc (
http://eproc.camponovo.ro.gov.br:5658/eproc/.) com log-in e senha
individual. Nada mais a ser tratado, as 12: 03 horas a reunião foi
encerrada com a leitura e aprovação da presente ata que segue
assinada pelos presentes.
BEATRIZ DE OLIVEIRA CARDOSO
Secretária
CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho
MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA
Membro
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