25/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
ATA DA 1ª (PRIMEIRA ) REUNIÃO DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO E
DO CONSELHO FISCAL REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE
2021

No dia 04 de fevereiro de 2021, às 08:00 horas, na Sede do
IPSOL, reuniram-se o Conselho Municipal de Previdência
e o Conselho Fiscal do IPSOL (Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Soledade). Foi encaminhado em
21 de janeiro de 2021, através do grupo de Conselheiros do
IPSOL whatsapp informações a cerca de Demonstrativo da
Receita
Arrecadada,
Demonstrativo
da
Despesa
Empenhada e Paga, Demonstrativo Mensal Acumulado a
Execução Orçamentária, Relação de Empenhos,
Demonstrativo da Conciliação Bancária e Termo de
Conferência das Disponibilidades em Tesouraria, referente
mês de dezembro de 2020, estando fisicamente no prédio
sede do IPSOL. Foi informado que o saldo financeiro em 31
de dezembro de 2020 era de R$ 20.286.995,88 (vinte
Milhões duzentos e oitenta e seis mil novecentos e noventa e
cinco reais e oitenta e oito centavos). Foi informado que a
rentabilidade dos fundos de investimento em dezembro foi
de R$ 343.784,19 (trezentos e quarenta e três mil setecentos
e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) positivos,
acumulando R$ 910.475,25 (novecentos e dez mil
quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
de rentabilidade positiva em 2020, equivalente a 4,67% de
rendimentos positivos em 2020. Foi disponibilizado
Planilha com a descrição de cada Fundo de Investimentos
que o IPSOL utiliza, com saldo, rentabilidade financeira e
percentual mês dezembro, rentabilidade anual percentual,
descrição por enquadramento na Resolução CMN 3922 e
total por cada instituição financeira (anexo). Foi informado
que durante o exercício de 2020 o IPSOL arrecadou com
contribuições previdenciárias o montante de R$
4.282.047,31 (quatro milhões duzentos e oitenta e dois mil
quarenta e sete reais e trinta e um centavos). Em 2020 o
valor pago a Aposentados e Pensionistas somou R$
4.099.366,65 (quatro milhões noventa e nove mil trezentos e
sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) o que
significa um incremento de 25% (vinte e cinco por cento)
comparando com valor pago em 2019. Foi informado que o
valor da Taxa de Administração para 2020 era de R$
377.158,14 (trezentos e setenta e sete mil cento e cinquenta e
oito reais e quatorze centavos), sendo utilizado R$
341.184,02 (trezentos e quarenta e um mil cento e oitenta e
quatro reais e dois centavos) gerando uma sobra no valor
de R$ 35.974,12 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e
quatro reais e doze centavos), tendo em vista que havia uma
sobra de R$ 32.259,09 (trinta e dois mil duzentos e
cinquenta e nove reais e nove centavos) de 2019 para 2020,
passa a ter saldo da taxa de administração para 2021 de R$
68.233,21 (sessenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e
vinte e um centavos), devendo ser transferido pra conta de
benefícios os rendimentos dos referidos valores, no total de
R$ 4.209,05 (quatro mil duzentos e nove reais e cinco
centavos), restando, portanto o valor de 64.024,16 (sessenta
e quatro mil e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Foi
informado que o valor da taxa de administração para 2021
será de 410.507,73 (quatrocentos e dez mil quinhentos e sete
reais e setenta e três centavos). Foi informado a necessidade
de adequação da legislação local ao texto constitucional,
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instituindo do regime de previdência complementar a que
se referem os §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição, ou seja,
criado a Previdência Complementar a servidores que
recebam acima do teto do RGPS, até 12 de novembro de
2021. Foi informado que os repasses das competências
dezembro e decimo terceiro de 2020 encontram-se em
situação regular, sendo emitida Certidão de Regularidade
de Repasses a Prefeitura Municipal de Soledade, como
também encontra-se com o Parcelamento 01413/2018 em
situação regular, com as parcelas de 001 a 025 quitadas. Foi
informado que o IPSOL realizou um Curso de Capacitação
Previdenciária, nos dias 06 e 07 de janeiro do corrente ano,
direcionado para os conselheiros, diretores, secretários e
vereadores e um Curso Preparatório CPA-10, nos dias 02 e
03 de fevereiro do corrente ano, direcionado para os
conselheiros e diretores. Foi informado que foi solicitado
projeto de reforma e ampliação do IPSOL, especificamente
do estacionamento, tendo em vista que haverá um grande
fluxo de veículos e pedestre com abertura do acesso da
passagem molhada que liga a Rua Dr. Gouveia Nóbrega a
Rua Padre Ibiapina. Os Conselheiros Fiscais emitiram
parecer favorável por unanimidade pela aprovação das
contas mês de dezembro de 2020. Os Conselheiros
Municipais de Previdência aprovaram por unanimidade o
parecer dos Conselheiros Fiscais. Conselheiros marcaram
para o dia 25 de fevereiro de 2021 a reunião para prestação
de contas competência janeiro de 2021, na sede do IPSOL,
às 8h. Não havendo nada mais a tratar encerrados os
trabalhos. Foi informado que após término da reunião a
Diretoria Executiva providenciará a transferência para
conta bancária indicada por cada Conselheiro do IPSOL
com valor correspondente ao incentivo de presença 2020.
Participaram desta reunião presencialmente os conselheiros
Carlos Gilmar Lira Ribeiro, Maria Cecília Nóbrega
Licarião, Alexsandro Tome Ramos, Hilário Martins
Borborema, Margarida Pereira de Araújo, Josefa Andrea
Berto Da Silva Batista e virtualmente Kelly de Almeida
Cunha, Rosemary Teodoro de Oliveira e Renilson Gomes
Aprígio. Esteve presente a reunião o Senhor Milton
Moreira Raimundo, consultor previdenciário do IPSOL. A
diretoria ficará responsável em imprimir esta ata e buscar
as assinaturas com cada conselheiro. A ata será digitalizada
e publicada no site do IPSOL e também no Diário Oficial
da Famup.
Conselheiros Municipais de Previdência:
_____________________
CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO
_____________________
HILÁRIO MARTINS BORBOREMA
___________________
MARGARIDA PEREIRA DE ARAÚJO
____________________
JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA BATISTA
__________________
KELLY DE ALMEIDA CUNHA
Conselheiros Fiscais:
________________
ALEXSANDRO TOME RAMOS
_____________________
MARIA CECÍLIA NÓBREGA LICARIÃO
____________________
RENILSON GOMES APRIGIO
_____________________
ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA
Diretoria:
VITAL AZEVEDO JUNIOR
Diretor Previdenciário
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FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO
Diretor Administrativo e Financeiro
GUILHERME LUIZ
BATISTA
Diretor Presidente
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