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ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IPRESF
REUNIÃO EXTRORDINÁRIA
MAURÍCI O

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (16/02/2018), às
09:00h (nove horas); na Sala de Reuniões do IPRESF, na Rua Barão do Rio Branco nº 377 –
2 piso sala 200, Centro, São Francisco do Sul, SC, reuniram-se os servidores membros
efetivos do Conselho Fiscal do IPRESF: Maria José Costa, Darlan Elias de Mira Cidral e
Cristiane Fernandes de Macedo Gomes, sob presidência da primeira, para deliberações sobre
a nova composição do Conselho Fiscal nomeado através da Portaria Nº. 14.694/2018, a
elaboração e aprovação do calendário anual de reuniões deste Conselho para o exercício de
2018 e análise dos documentos contábeis do IPRESF referente à competência dezembro e
balanço anual do exercício de 2017. Em conformidade com os membros deste Conselho, a
composição do mesmo ficou assim descriminada: Presidente – Maria José Costa; Vicepresidente - Darlan Elias de Mira Cidral; Secretária - Cristiane Fernandes de Macedo Gomes.
Como indicação do Conselho Fiscal para compor o Comitê de Investimento, ficou nomeada a
presidente do Conselho Maria José Costa. Foi aprovado o calendário anual de reuniões, onde
ficou estabelecido que este Conselho Fiscal se reunirá mensalmente às 09:00h (nove horas),
na Sala de Reuniões do IPRESF, ficando as datas assim estabelecidas: 21/02 – 21/03 – 18/04
– 23/05 – 20/06 – 18/07 – 22/08 – 19/09 – 24/10 – 21/11 e 19/12 de 2018. O presente
calendário pode ser alterado de acordo com as necessidades deste Conselho, inclusive
podendo haver reuniões extraordinárias. Os conselheiros ficam cientes que de acordo com
Art. 88, § 1º e 2º da Lei Complementar nº 72/2015,conforme segue: §1º Os membros dos
Conselhos terão o prazo de noventa dias para apresentar a certificação por entidade
autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado de capitais, cujo
conteúdo atenda aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social,
ultrapassado esse período e não apresentado a respectiva certificação será o servidor
exonerado do cargo. §2º Os membros dos Conselhos somente terão direito ao recebimento da
gratificação após apresentar a certificação de que trata o parágrafo anterior. Para que este
Conselho possa dar cumprimento ao seu calendário de obrigações se faz necessário
que a documentação para a análise seja entregue no máximo até o dia 15 do mês
subsequente ao mês de fechamento, sem prorrogações, em meio documental e
magnético. Caso haja alguma dificuldade, pelo IPRESF, no encerramento das contas
mensais e formulação dos documentos para entrega a este Conselho, para análise, o
mesmo deverá informar com antecedência de no mínimo 2(dois) dias para que seja
possível reagendar nova data de reunião. Após a resolução dos assuntos iniciais
(composição e calendário anual de reuniões) os membros do Conselho Fiscal do IPRESF,
passaram a analisar os documentos contábeis do IPRESF referente ao mês de dezembro e
Balanço anual do exercício de 2017, cuja documentação foi entregue no dia 17/01/2018.
Para a análise da competência de dezembro e balanço anual de 2017, por este Conselho
foram apresentados os seguintes documentos Contábeis: Balancete Analítico; Livro Razão;
Anexos TCs – 01 Balancete do Razão; 02 Demonstrativos das Contas Bancárias; 03
Conciliação Bancária; 05 Balanço Financeiro; 06 Demonstrativos de Recursos Recebidos a
Qualquer Título; 08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e os anuais Anexo
10 - Demonstrativa da Receita Orçada com a Receita Arrecadada, os Relatórios referente aos
Anexos 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 12 – Balanço
Orçamentário, 13 - Balanço Financeiro, 14 – Balanço Patrimonial e o 15 – Demonstrativo das
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Variações Patrimoniais, relatórios de empenhos, folha de pagamento, Demonstrativo da
Receita Corrente líquida, Demonstrativo da Despesa com Pessoal; relatório de saldo de DDO
e de notas extras, demonstrativo da disponibilidade de fonte e restos a pagar que foram
analisados por este Conselho Fiscal e de acordo com as informações contidas nos
documentos analisados verificou-se que valores pendentes referente a Conciliação Bancária –
Conta 111-7 foram resolvidos. Observou-se uma diferença de R$55,13 sendo R$ 9,78
referente retenção efetuada em maio de 2017e R$45,35 de retenção efetuada em novembro
de 2017, entre o relatório de saldo de DDO por fonte e o relatório de notas extras a pagar
período de 01/12/2017 até 31/12/2017, a qual solicitamos que sejam apresentadas as devidas
resoluções e explicações do porque não foram quitados à época própria. Novamente este
Conselho salienta que os responsáveis pela contabilização e lançamentos de obrigações e
créditos do IPRESF tomem as providências para equacionar as pendências apresentadas,
bem como a devida atenção no lançamento de sua arrecadação e escrituração e pagamentos
de despesas, dentro do que determina a legislação em vigor, a fim de se evitar lançamentos
pendentes de resolução. Com base nas análises feitas dos documentos relativos ao mês de
dezembro e balanço anual de 2017, este Conselho Fiscal, recomenda que o responsável pela
contabilização do IPRESF e responsável pela Gestão do IPRESF tomem as providências para
equacionar as pendências apresentadas, dentro do que determina a legislação em vigor. A
título de orientação, este Conselho orienta que o registro das despesas devem ser efetuadas
de acordo com o Regime de Competência e que para sua realização seja obedecido o que
estabelece a legislação e normas contábeis e o pagamento dos DDOs (retenções de
terceiros), despesas empenhadas e liquidas, sejam efetuados mensalmente dentro da estrita
ordem cronológica de vencimento. No mais, e diante da análise dos documentos
apresentados, não foram observados mais nenhum fato além dos relatados nesta ata, estando
aptas à emissão de parecer por este Conselho. Reiteramos a solicitação que seja informado a
este conselho caso tenha sido efetuado alguma alteração contábil após o relatório ter sido
entregue a este conselho através de Notas explicativas com as devidas justificativas e
também que os documentos sejam apresentados devem ser entregues a este Conselho
devidamente assinados pelo Gestor do IPRESF, Contador e os demais responsáveis pelo
registro e contabilização dos mesmos e também sejam encaminhadas a este Conselho Fiscal
as Resoluções e/ou determinação do Conselho Administrativo que venham a ser emitidas
para análise, reiterando-se que a documentação para a análise seja entregue a este
Conselho Fiscal no máximo até o dia 15 do mês subsequente ao mês de fechamento,
em meio documental e magnético. Fica agendada a próxima reunião deste Conselho
Fiscal para o dia 21/02/2018 às 09:00 horas na sala de reuniões da sede do IPRESF.
Nada mais a tratar para esta reunião, o qual declaro encerrada pela Presidente e determinada
a lavratura desta ata por mim, Cristiane Fernandes de Macedo Gomes, Secretária do
Conselho Fiscal, que digitei a presente ata em 3 (três) vias de igual teor, na presença dos
demais Conselheiros. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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