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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 003/2023 - CONSELHO FISCAL

Ata de reunião extraordinária, realizada no dia 23 (vinte e três)
do mês de fevereiro de 2023, às 13h30min, na sede do
IPECAN. A reunião foi conduzida pelo presidente, o Senhor
Claudio de Paula, que cumprimentou a todos e, na sequência,
passou a expor aos demais membros deste Conselho Fiscal o
documento denúncia feito pela prestadora de serviços de
consultoria previdenciária, empresa Eficaz Consultoria e
Assessoria, na pessoa do Senhor Anderson da Silva Ramos
Coelho, contra a empresa Activa Assessoria Planejamento e
Informática LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 04.046.457/0001-
98. Segundo o documento apresentado pelo Senhor Anderson
(denunciante), a empresa em questão, alvo da denúncia, não
está prestando seus serviços com o zelo devido, já que há, nas
palavras do denunciante, “ERROS GRAVES DE
PROGRAMAÇÕES”. Segundo consta na denúncia, a então
servidora deste instituto de previdência, Senhora Ana
Colombo, do Departamento de Benefícios, no mês de
dezembro de 2022, enviara por e-mail, à Eficaz, o processo de
aposentadoria de alguns servidores, nominados no documento
denúncia, para análise técnica previdenciária. Ao observar tais
documentos, em seus pormenores, foram constatados erros de
programação nos relatórios emitidos pelo sistema
previdenciário da empresa Activa, e o Departamento de
Benefícios deste instituto, na falta de conhecimentos técnicos
específicos, considerou o referido processo de aposentadoria,
acreditando que o mesmo estava correto. Ainda segundo o
denunciante, os cálculos do processo de aposentadoria dos
segurados, em estando errados podem “causar graves
prejuízos aos cofres do IPECAN”. Também conforme aponta
o denunciante, as simulações de aposentadoria estão totalmente
em discordância com as normas constitucionais, o que gera
constrangimentos desnecessários aos segurados deste instituto.
As informações pormenorizadas acerca da denúncia
supracitada constam no próprio documento denúncia enviado
aos Conselhos Fiscal e Deliberativo do Ipecan, que segue
anexo a esta ata. Ao ler e discutir sobre a denúncia, o
presidente do Conselho Fiscal e os demais membros decidiram
comunicar, via ofício, e junto ao Conselho Deliberativo, à
empresa denunciada, Activa, sobre os fatos levantados pela
empresa denunciante, Eficaz, para que aquela tenha seu direito
de apresentar seus contrapontos e, portanto, sua defesa. Ficou
também resolvido que somente após a apresentação da defesa
por parte da empresa Activa, este Conselho Fiscal, junto ao
Deliberativo, irá se manifestar. Antes do término desta reunião
extraordinária, foi observado que na ata 002/2023, da reunião
ordinária do dia 15 (quinze) de fevereiro/2023 há um erro na
citação do percentual da Contribuição Patronal. Portanto, na ata
002/2023, onde é lido “... Contribuição Patronal (14%) mais
custo suplementar de (4,16%) = 18,16%...”, lê-se
Contribuição Patronal (26,19%) mais custo suplementar de
(4,16%) = 30,35. 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 16h06min
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a reunião foi encerrada com a leitura e aprovação da presente
ata que segue assinada pelos presentes.
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