
Ata de P',:!uniãode 29 de maio de ~Ol'~~do Con~elho de Adrnini:;tra,;ãü do Instituto de

Previdên.:ia Sodal do Município dê l\gra dos F:,:;:is- cor.ISAD

Ao:. 29 dia:, do rnês de rnaiü de ~OE\ às 10 h para analisar as cünta:: de. Instituto de

Previdência de An5ra dos p',:;:i::;relativas ao ano de ~Ol~. A análise tülnüU .:orno r.::fêrência o)

parecer elaborado pelo Cünselhü Fi::;caldatadü de 10 de r(laiü de ~OB. Tal parecer

recolYléndüu pela não aprüvação das conta::; relativas aü anü de 2012, e fé: as sl~Juintes
recornenda,;ões:

- réali::3.;ão c1.=auditoria nos contratos de pre::;tação LI€:serviços a fim de apurar

po:.sívei:, irregularidades;

- r€:visão da púlítica dé invéstimentüs visando redu:ir poJssív.;;isperdas é objetivar

atingir a meta atuarial;

- verificar a situa,;ãü funciünal dü servidür réspünsável pela Coordena,;ão de

Contabilidade (pélra verific::lr ü cumprilnento da übrigatüriedad,~ d,;; in:.cri.;ão no (,:,nselho

Regional de Contabilidade);

- informar quantü a r,~gulari:ação düs r,=pa::;sésnão efetuados pelo e:.:ecutivü rnunidpal

(PMAR e FUSAR) relativo::; à contribuiçã,) patrünal nü anü d.;;2012;

- obsérvar o princípiü da ecolK,middade nos processüs d,;; cüntrata,;ãü de pr.=:staclores

de serviços.

Peunidü érn 15/05/'2012. ':' Cünselho sülidtüu Uln:l posição formal dü In::;tituto dé Previdência.

rla reunião dü dia ~-1.J05/201? recel:lI;;nlüs dü Institutü de Pr.=vid,~nda Coüfício nº ~G8/IPS.DP/

de 16/05/'2013 r,?lativü ao parecer dü Con:,elhü Fiscal, apontando as seguintes con:,iderações:

- (I ap.Jntarnento de possíveis irrégularidade:, não constitui argurnéntü para não

aprovação de contas;

- a política de investim,~ntos é p'=l~aadmini::;trativa e.:igida elYI Lei, aprovada antes do

e:.:erdci.J do an'J, podend,) Sér altera.:la de:,de que bern fundamentada e aprovada pelas

instâncias ,;;infonnada aü SPS-MPS;

- o servidor respon:;ável pela CCloJrdena,;ãüde Cüntabilidade foi suljstituído e cumpre o]

requisito legal apüntado;

- a dívida quanto aü:; reljasses do an.::.anterior füram parceladas e ,:I repasse
regulari:ado, tendü este Conselho já tendo sido infony.adü sobre isso;

- ao princípio ela eCünürnicidadt: apüntar:lü, d,::veln o:, 3I5ent,;;s pllblk,JS observar ainda

a legalidade, iml:,,::S::;'J::llic!acl.::,rnoralidade, eficiência e publicidade.

Diante dü ';;:.:ljC,stc,c. Cüns.::lhü de aclininistraçãü reunido nesta data aprovou as contas
do Instituto de Previdência do ano de 2012, ern funçãü das seguintes cünsideraçôe:,:

1. A ~.e':ül1lend~,;ão d,:: a~leli:(:ria, s.::mpre.pü:'5~V:~I,,~rn nüs::;ü .::nten~Jen~J c1.=:veser

~~ .~. fe"a<1~al,,,rn ,nd,.:00 <or,cret~1;;:~OIe,,, aI6"zr~,:a,;aode fá"



~erviço) reali:ad;=I, para evit:lt" um pro)CessocustüSü abrangendo todos ü::;serviços

prestados;

2. A negatividado~ de alguns renclim,:::ntos d,:::veser analisada sübre urn espectrü de

tempü rnais ampk" como se recornenda neste tipo c1einvestimento, .::sua análise

e .:::fid,da será feita pelas instâncias legais: Tribunal de Contas do Estado e

Secretaria de Po="íticaSc,o:ialdo Ministério d,:: Pr.:::vid.~nciaSocial. De qualquer

fÚITna, a pc,lítka dE:investirn.::ntüs adotada no ano de 2012 atingiu a mt:ta atuarial

prevista para o período;

~. O Institutc, cI.:::Previdência informou que hüuve a substituição do selvidür

r,::sponsávE:1pela Coordena.;ãü de Inv.:::3tirnentüs e este cumpre a ,~:.:igência legal

apontada;

4. A irregularidad,:! nc, repass.:: dos recursos üCOITeUern fun,;ão dü cornpürtarnento

inadE:quado do ,~:.:eo:utivomunicipal nü l':::.:.::rcícioanterior, t,:::ndú o Instituto de

Previdência apontado:, a irregularida.:le no)període •. Alél"(, dissú, a dívida foi

parcelada e o repasse regularizadü na atual gestão;

5. O trabalho do Cúns.::lhú Fis.:al é üpültuno .:::necf:ssário e eüntrilJuiu para melhor

enten.:lilnelHü da situação do Instituto d.~ PrE:vid.~ncianü p,:::ríüdü, já que parte

d,~ste Conselhü não e':ercia funçãü de r.:::pr,:::sentaçaüno p.:::ríod.) ,::In que:;tão.

Tendo enc.:::rradü a ata, eu, Damar.::s F,:::rr,:::irados Santüs, redigi a presente ata que vai assinada

por rnil1l e pelos demais presentes.
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T J . R' I R'I' "A ....•• r/ l.. ..•: ose .a1'ae I)elro- /'r»f " - .
S- Neusa Maria B. c1:_~~~~çalves- 1
S:Renaldo d,=:Sou~~-L~~t6.e.l.~~.""-
S: Cláudia de Paula Pêreira-

Rspres, cios Serv, Ative,s Pocler E.:ec;utiv(l

TE: Preso ConsE:lhü- Marc,] Ant,:,nio Hüjas Cha,~ol -

S: Ana Maria Bezerra Barbos8-

Rê :.r.=:s.Servo Ativüs Pocl,~rLec i:=.I.~tiv.J\\

T; Dal1lari~s F,~rr.~iradi)::, Santc\:.- '.. ..J --.:~
S: Robson Chrispirn de Aguiar- .~•." ~

Repres. Servo Inativos

T: Marisne Florentino ela Silva Caetano-

S: Luiz Antônio da Mr:,ta Faustino-
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