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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL – 17/11/2015
Aos dezessete dias de novembro de dois mil e quinze, às quinze horas, na sede deste Instituto,
iniciou-se a reunião de trabalho do Conselho Fiscal, tendo presentes os Conselheiros André Luiz
Maia Vieira, Mauricio Burizik Calil, Ana Carla dos Santos, Stella Márcia Silva da Luz, e Benedito
Ademir Silvério, e com a participação da Técnica Administrativa Aline de Figueiredo, que
secretariou a reunião. A reunião foi declarada aberta pelo presidente, Dr. André. A seguir, foram
examinados os balancetes do mês de outubro, os balancetes de despesa e de despesa e receita
extra; e o balancete de receita arrecadada. Foi explicado pelo Contador do Instituto, o Sr
Alexandro Rocha do Carmo, que o relatório de investimento tem sido feito de forma indevida,
sendo lançado como receita orçamentária e não como investimento, mas que é possível
reconhecer no balancete da receita os rendimentos de aplicações. O Contador demonstrou que
Considerando o Regime de caixa, o Instituto de Previdência arrecadou em outubro de 2015 o
valor de R$ 1.839.810,07 Pagou-se o custeio de aposentadorias e pensões, e despesas
administrativas o valor de R$ 519.778,54, apurando-se um superávit pelo regime de caixa de R$
1.320.031,53. Quanto aos rendimentos de aplicação: renda fixa R$ 1.487.560,39 (um milhão,
quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e nove centavos); e os de
renda variável, R$ 27.010,27 (vinte e sete mil e dez reais e vinte e sete centavos), totalizando
assim, um rendimento de juros de aplicação financeira de R$ 1.514.577,66 (um milhão,
quinhentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Foi
examinado o balancete de despesas, sendo constatado que foram regulares e devidamente
previstas no orçamento. Também foi examinado o balancete de receitas, e constatado que têm
sido arrecadadas regularmente, as GRP’s têm sido pagas em dia, tanto da Fundaci, quanto da
Câmara e da Prefeitura, e também as do próprio Instituto, referente aos seus servidores ativos. O
Contador informou que, com relação à situação da contabilidade do Ilhabela Prev em 2015, o
contador vem fazendo ajustes desde o mês de janeiro com o intuito de deixá-la organizada,
devido que, desde 2008, conforme relatório dos órgãos fiscalizadores, a contabilidade vem sendo
feito de forma precária. Nada mais a ser dito, eu, Aline de Figueiredo, finalizo esta ata.
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