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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 013/2022 - CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
 
ATA 013/2022
Ata de reunião ordinária, realizada no dia 15 (quinze) do mês
de dezembro de 2022, a partir das 08hs30mn, no centro
cultural, Av. Costa e Silva, S/N. A reunião foi realizada dentro
do âmbito da VI Conferência dos Aposentados e Pensionistas
do Ipecan e conduzida pelo Presidente do Conselho
Deliberativo, Sro Edson Gonçalves da Silva, juntamente com a
Superintendente do instituto, Sra Izolda Madella, onde ambos
fizeram a exposição da Prestação de Contas de janeiro a
novembro de 2022. Tal exposição foi feita para os integrantes
deste Conselho Fiscal presentes, a saber: Claudio de Paula
(presidente) e Maria Verônica de Oliveira (membro), além de
todos os demais presentes entre aposentados e pensionistas,
que puderam entender melhor acerca de como o instituto
funciona, a sua dinâmica, bem como andam as contas do
mesmo. Foi ainda aberta à possibilidade para que os presentes
fizessem perguntas, caso houvesse alguma, e explicado todas
as Receitas, Previsões Orçamentárias, Arrecadação do
RPPS/2022, Alocação dos Recursos, Das Despesas,
Demonstrativos das Receitas Pagas, Parcelamentos, Servidores
Cedidos, Débitos Previdenciários, Benefícios Concedidos até
30/11 de 2022, Ações do RPPS, Publicidade das Informações e
as Considerações Relevantes, onde é reiterado que os membros
deste conselho, além de qualquer pessoa podem ter acesso, no
Portal da Transparência, a uma série de informações do
instituto, tais como o relatório de investimentos, atas e demais
deliberações. A Prestação de Contas teve início expondo as
receitas e como são formadas, sendo: Contribuição de
Servidores ativos 14%, inclusive os cedidos; Contribuição
Patronal (14%) mais Custo Suplementar de (4,16%) = 18,16%
até outubro/2022 e a nova Contribuição Patronal de 26,19%
mais Custo Suplementar de 4,16% = 30,35%; 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. Destas receitas,
foi realizado o valor de: R$10.258.668,14 até 30/11/2022. A
previsão Orçamentária para o Exercício de 2022, conforme
disposto no orçamento é de R$ 11.131.644,47. O valor
realizado até 30/11/2022 equivale a 92,15 % do orçamento,
estando dentro dos valores esperados para o período. Em
relação à arrecadação, foi demonstrada mês a mês, de janeiro a
novembro/2022 e ficará anexa a esta ata. Na sequência foi
relatado que os recursos financeiros do IPECAN, até 30 de
novembro de 2022, estavam disponíveis em
investimento/aplicações no montante de R$ 44.018.169,10,
distribuídos em 19 fundos aplicados no Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal, sendo, desse montante, R$
18.251.577,72 (42,24 %) dos recursos no Banco do Brasil, R$
22.965.902,71 (52,17%) na Caixa Econômica Federal e R$
2.460.733,38 (5,59%) no Itaú Unibanco distribuídos em três
segmentos, sendo, Renda Fixa, Renda Variável e Estruturado.
O valor em Reserva de Taxa de Administração até 30/11/2022 é
de R$ 268.851,90; já na Conta Compensação Previdenciária, o
valor segue sendo R$ 5,00. Passando para a parte das despesas
com aposentadorias, pensões e administrativa, temos o
seguinte: os valores mensais das despesas estão relatados até
30/11/2022, por tipo de despesa, e a previsão orçamentária de
2022 de aposentadorias é de R$ 2.000.000,00; Pensões: R$
573.800,00 e Administrativa: R$ 493.000,00. Os valores pagos
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dessas despesas até 30/11/2022 são Aposentadorias: R$
1.812.548,67 (90.62%); Pensões R$ 496.975,87 (86,61%) e
Administrativa R$ 399.687,03 (81,07 %). Conforme analisado,
os valores estão dentro do estimado para o exercício. Em
relação aos parcelamentos, foi verificado que até 30/11/2022
não constam débitos em atraso. Os valores do FPM tem sido
suficientes para quitação das parcelas dos termos firmados em
2017, sendo em 200 (duzentas) parcelas. Destas foram
recolhidas 65 (sessenta) parcelas. Em relação ao 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 novembro/2022, foram quitadas
47 parcelas. O valor da parcela recolhida em novembro/2022
foi de R$ 70.086,53 e também não apresenta débitos em
atrasos. Na sequência, foi dito que as contribuições dos
servidores cedidos que apresentam quaisquer inconsistências
estão sendo reportadas ao ente municipal, inclusive as que se
referem ao servidor Welber da Cruz Teixeira. Lembrando
também que foi informado que, ao longo do ano 2022, a
prefeitura realizou a cedência de 14 (quatorze) servidores com
ônus para outros órgãos municipais e estaduais. Já sobre os
benefícios concedidos em 2022, foi informado que houve a
concessão de 16 benefícios, sendo: 03 (três) pensões, 03 (três)
aposentadorias por idade, 04 (quatro) aposentadorias por tempo
e idade e 06 (seis) aposentadorias por invalidez. Não constam
débitos previdenciários POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL
E CÂMARA referente às contribuições previdenciárias e
parcelamentos do período. Por fim, foram relatadas as
seguintes Ações do Ipecan: Capacitação dos gestores do
Ipecan; Certificação de Gestores e Conselheiros; Reunião
Mensal do Conselho Fiscal e Comitê de investimento; Reunião
Bimestral do Conselho Deliberativo; Visitas às Escolas da
Zona Rural e Postos de Saúde; Audiências com Vereadores
para tratar de assuntos sobre EC 103 e Atendimento a
Beneficiários pelo Consultor. Esta reunião findou com a
APROVAÇÃO DAS CONTAS DESTE INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA – IPECAN de forma unânime, bem como 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.gHYPERLINK
"http://www.camponovo.ro.gov.br/ipecan"ov.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, às 11: 50
horas a reunião foi encerrada com a leitura e aprovação da
presente ata que segue assinada pelos presentes.
 
MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA
Membro
 
CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho 
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