
Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de 
 São Francisco do Sul – IPRESF 

_________________________________________________________________________________ 

 

1 
Rua Barão do Rio Branco, nº 377, 2º Piso, Sala 200 – Centro – São Francisco do Sul 

CEP: 89240-000 – Telefone: (47) 3449-2068 

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (12/07/2022), às 10h00 (dez horas), às 

dependências da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, à Praça Getúlio 

Vargas, nº 01, Centro, São Francisco do Sul, SC, reuniram-se os servidores membros efetivos do Conselho 

Fiscal do IPRESF: Abelard Helbling Junior, Luciane Janaina Cardoso Romão e Roberson Alberto Maciel; 

todos nomeados pela Portaria nº 17.772, de 16 de fevereiro de 2022; de acordo com o calendário de Reuniões. 

A Presidente, sra. Luciane Janaína, leu a pauta de trabalhos que continha os seguinte assuntos: 1) Análise das 

contas do mês de Março de 2022; 2) Análise das contas do mês de Abril de 2022; 3) Análise das Contas 

do mês de Maio de 2022. Referente ao item 1) Análise das contas do mês de março de 2022 – a) Análise 

dos Empenhos e subempenhos – solicita-se o seguinte: 1.a) Cópia dos processos (completos) de pagamentos 

dos subempenhos nºs 1-2 e 1-3 para Celesc Distribuição S.A. nos valores de R$1.295,96 (07/03/2022) e 

R$1.157,38 (07/03/2022) respectivamente; 1.b) Cópia dos extratos bancários da conta movimento da taxa 

administrativa do IPRESF na Caixa Econômica Federal onde ocorreram os pagamentos das taxas descritas 

nos subempenhos de nºs 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, etc; 1.c) Cópia das prestações de contas de recursos 

antecipados a título de diárias nos empenhos de nºs 37, 38, 39, 40, 41, todos de 04/03/2022, no valor de 

R$940,44; 1.d) Cópia do processo (completo) de contratação de empresa especializada para fornecimento de 

seguro veicular para cobertura do veículo oficial “CHEV/SPIN 1.8 MT LTZ”, contratado sob o empenho de 

nº 45 de 16/03/2022, no valor de R$4.588,37; 1.e) Cópia do processo (completo) de “contratação de empresa 

especializada para fornecimento de instalação de divisória padrão Eucatex”, contratado sob os empenhos nºs 

22 e 23, de 02/02/2022, pagamento em 15 e 16/03/2022, nos valores de R$7.952,44 e R$1.403,37 

respectivamente. Quanto ao item 2) Análise das contas do mês de Abril de 2022 – O Conselho Fiscal 

solicita: 2.a) Cópia dos extratos bancários da conta movimento da taxa administrativa do IPRESF na Caixa 

Econômica Federal onde ocorreram os pagamentos das taxas descritas nos subempenhos de nºs 3-15, 3-16, 3-

17, 3-18, etc. Quanto ao item 3) Análise das contas do mês de Maio de 2022 – O Conselho Fiscal solicita: 

3.a) Cópia do processo (completo) de “Restituição de valores” realizado sob o Empenho Ordinário de nº. 81, 

de 04/05/2022, no valor de R$1.913,17; 3.b) Cópia dos processos (completos) empenhados sob nºs. 82, 83 e 

85 (05/05/2022, R$940,44); 3.c) Cópia do processo (completo) empenhado sob o nº 88-0 (Estimativo), datado 

de 13/05/2022 no valor de R$260,00; 3.d) Cópia do processo (completo) da prestação de contas de recursos 

antecipados a título de diárias, empenhados sob os nºs 100, 101, 102 (ordinários) de 30/05/2022, no valor de 

R$940,44 (todos); 3.e) Cópia dos extratos bancários da conta movimento da taxa administrativa do IPRESF 

na Caixa Econômica Federal onde ocorreram os pagamentos das taxas descritas nos subempenhos de nºs 3-

21, 3-22, 3-23, 3-24, etc; 3.f) Cópia do processo e informações acerca das razões que motivaram a alteração 

de valor mensal pago à empresa KG Motos LTDA (30/05/2022) que passou de R$4.881,00 para R$5.369,10. 
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Ainda, com referências aos três meses em pauta o Conselho Fiscal solicita: 4) Esclarecimento acerca da 

existência ou inexistência (nesse caso a razão da inexistência) de transferências financeiras recebidas pelo 

IPRESF nos meses de março/2022, abril/2022 e maio/2022, nos termos do §único do art. 90 da Lei 

Complementar Municipal nº. 72, de 10 de julho de 2015; 5) Solicita, o Conselho Fiscal, à Diretoria do 

IPRESF informações sobre como tem sido realizado o controle do saldo acumulado dos recursos financeiros 

recebidos a título de Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit Atuarial e como tem sido realizado o 

controle destes saldos para que haja congruência entre as informações dos saldos contábeis, saldos constantes 

no DIPR e saldos em contas correntes e em contas de fundos de investimentos pelo prazo legalmente 

instituído para que se mantenham apartados dos demais recursos – conforme preconizado pela Portaria 746, 

de 27 de dezembro de 2011; 6) Informações e esclarecimentos sobre providências tomadas para realização do 

levantamento geral anual dos bens móveis e imóveis, que têm, devem ter, por base o inventário anual 

analítico das unidades administrativas e elementos de escrituração na contabilidade. A fim de verificar o rol 

de ativos patrimoniais, sua localização, estado de conservação, seus responsáveis e valores atuais dos bens – 

em cumprimento ao disposto aos artigos 94 a 97 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964; 7) 

Relatório contendo consolidação/abertura (“explosão”) da carteira de investimento por ativos finais dos 

investimentos do IPRESF – demonstração da composição da carteira do IPRESF por ativos finais, com 

informações de (pelo menos) do nome dos ativos, do emissor dos ativos, do valor dos ativos da carteira, do 

percentual que cada ativo ocupa na carteira; 8) Solicitar ao Diretor Presidente apresentação ao Conselho 

Fiscal dos trabalhos realizados no ano anterior, bem como apresentação/prestação das contas do exercício 

anterior, ainda do cálculo atuarial. Assim, tendo o Conselho Fiscal concluído os trabalhos em pauta, a 

Presidente, Sra. Luciane Janaína, decidiu pela expedição de ofício contendo os questionamentos e solicitações 

acima à Diretoria Executiva do IPRESF, dando-lhes prazo até o dia 25 de julho de 2022 para providenciar, 

por ofício, as respostas devidas. Desta forma, às 13h15 a Presidente do Conselho Fiscal, deu por encerrado os 

trabalhos do dia, deixando os conselheiros presentes convocados para próxima reunião ordinária, que ocorrerá 

no próximo dia 26 de julho de 2022. Assim, eu Roberson Alberto Maciel, digitei a presente ata, que após 

impressa será lida e assinada pelos presentes, seguindo para providências em quatro vias de igual teor. XXXX 

 

 

 

Luciane Janaina Cardoso Romão Abelard Helbling Junior Roberson Alberto Maciel 
Conselho Fiscal do IPRESF Conselho Fiscal do IPRESF Conselho Fiscal do IPRESF 

 

  

   

   

 


