
 

 

ATA DA QUINTA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - IPREM-
POSSE GESTÃO 2013/ 2016. 

Aos vinte e um dias do mês de Julho de 2014, às 14:00 horas, iniciasse a reunião do 
Conselho Fiscal, IPREM –POSSE, contando com os seguintes presentes no Instituto 
de Previdência, Rua Senador Paula Ramos, 262, Centro, na cidade de Santo 
Antonio de Posse: o Presidente Sr. Basílio Lucon; o Representante do Poder 
Legislativo Dr. José Eduardo Alves Barbosa; Sr.ª Cynara Romanini; Sr.ª Aparecida 
Gino; e a Sr.ª Ana Carolina Carvalho .1. Apresentamos relatório das receitas 
relativas às contribuições Previdenciárias dos meses de Janeiro à Junho de 
2014, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e SAAEP, conforme a Lei de nº 
2539/2010, arts.1 e 2 da Lei de nº 2358/2008; cap.VII. 2. Apresentamos os 
extratos mensais de Março à  Junho de 2014. 
3. O Instituto de Previdência de Março à Junho de 2014  concedeu 
aposentadoria e pensões  para: 
- Alcides Pereira Dias; 
- Clarice Zalotini Vazon; 
- Maria Catarina Xicrala Elias; 
- Orlando Luiz de Toledo. 
 
4-RELATÓRIO DOS AFASTADOS. 
Entregue ao conselho fiscal  relatório dos afastados. 
 
5. Recursos Humanos da Prefeitura. 
A Prefeitura enviou para Instituto para pagamento de Auxilio Doença a Funcionária 
Ariane Aparecida Masoti Correa, Agente Comunitário de Saúde, porém  depois de 
pago verificamos que a funcionária era contratada e não concursada, enviamos um 
oficio de nº40/2014 na época  do pagamento, Janeiro/2014 solicitando o reembolso 
do valor R$ 313,73 (trezentos e treze reais e setenta e três centavos), e outro oficio 
102/2014 em 10/07/2014, até presente data o Recursos Humanos não devolveu o 
valor. 
A funcionária Mônica Cristina Santino “dentista” retornou ao trabalho e só fomos 
avisado verbalmente do retorno  da referenciada, solicitamos o comprovante de sua 
alta e a devolução do pagamento no valor de R$ 71,39 (setenta e hum reais e trinta 
e nove centavos), efetuado em Abril/2014, cobramos novamente oficio de nº 
103/2014 e até presente data não houve devolução. 
Os membros do Conselho Fiscal orientaram sobre a entrega de Ofício ao setor 
responsável para cobrar os devidos valores, o Iprem já tomou as medidas 



necessárias, houve o encaminhamento do Ofício e aguarda o reembolso dos valores 
informados acima. 
 
6. Balancetes Mensais. 
Foi entregue ao Conselho os Balancetes de Receita e Despesas deste Instituto 
referente ao período: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho 2014. 
Observando que a reunião anterior não tinha fechado o trimestre. 
 
7- Apresentação e entrega da Relação de Bases da Previdência Municipal. 
Entregamos relação dos meses de Abril, Maio e Junho/2014, relatório enviado 
pelo Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse, 
onde pelo valor é conferido 11% dos segurados e 37,95 do Patronal. 
Ocorre que em abril/2014 o financeiro enviou valor a menor R$ 528.659,17 
quando o correto seria R$ 534.879,83, faltando o valor de R$ 6.220,66. Depósito 
efetuado 20/05/2014. 
O Pagamento de Março teria que ser pago até o dia 20/04/2014 e o depósito foi 
efetuado em 23/04/2014, multa por atraso R$ 10.814,43. 
O Instituto fez várias cobranças  e até presente data não recebemos os valores 
acima citados. 
Cobrança verbal com a financeira e a Contadora elas alegam que o repasse não 
esta errado e que esta fazendo levantamento onde o Instituto tem valores a 
devolver. 
 
8-BALANCETE  JANEIRO; FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. 
Deixamos de apresentar em reunião anterior, receita e despesas do período acima. 
 
8.1-BALANCETE ABRIL; MAIO E JUNHO  DE 2014. 
Apresentamos balancete  de receita e despesas do período acima. 
 
9- Extratos  das aplicações financeiras de abril à junho/2014. 
Entregue planilha com a posição das aplicações e rentabilidade. 
 
10- Apuração da taxa de administração de 2013. 

Saldo atual referente à taxa de administração de 2%,R$ 32.569,00 (trinta e dois mil 
quinhentos e sessenta e nove reais). 

Extrato entregue comprovando o saldo. 
 
Dando-se por encerrada a reunião, lavramos a presente ata, que após lida e 
aprovada segue devidamente assinada por todos presentes. 
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