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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (06/10/2022), às 09h30 (nove 

horas e trinta minutos), às dependências da Secretaria Municipal de Administração, à Praça Getúlio 

Vargas, nº 1, Centro, São Francisco do Sul, reuniram-se os servidores membros efetivos do Conselho 

Fiscal do IPRESF: Abelard Helbling Junior que participou de forma tele presencial por estar em 

fruição de licença-prêmio, Luciane Janaina Cardoso Romão e Roberson Alberto Maciel. Todos 

servidores ocupantes de cargos efetivos, nomeados Conselheiros Fiscais pela Portaria nº 17.772, de 

16 de fevereiro de 2022, alterada pela portaria nº 18.111, de 20 de setembro de 2022. Na ordem do 

dia consta a Análise, Discussão e se possível Votação das contas referentes à competência Agosto 

de 2022. Da análise e discussão restaram as seguintes recomendações: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

1) RECOMENDA, O CONSELHO FISCAL, À DIRETORIA DO IPRESF QUE AJUSTE O 

NOME DOS CREDORES NOS EMPENHAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO: em vez 

de indicar a pessoa jurídica da “FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL – IPRESF” que, atualmente, figura como credor e 

devedor, pagador e recebedor, o que é improvável, assim como improvável é que o IPRESF perceba 

remuneração mensal ou proventos mensais por trabalhos prestados ou benefício beneficiário. Os 

relatórios de empenhamento da folha de pagamento indiquem o credor de maneira mais aproximada 

possível do verdadeiro credor, podendo ser “Fulano de tal e outros”, ou “Ativos”, “Inativos”, 

“Pensionistas”, etc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2) RECOMENDA, O CONSELHO FISCAL, QUE A COMPRA DE ÁGUA SEJA 

REALIZADA DE FORMA PARCELADA E PAGA DE ACORDO COM OS ARTS. 60, 61, 62, 

EM ESPECIAL 63 (§2º III): Referente ao Empenho Global nº 149 de 16/08/2022, no valor de 

R$205,80 em razão do consumo de água nesse mês contrastar sobremaneira dos outros meses, com 

vistas à eficiência, à economicidade (orçamento, espaço, prazos de validade, etc.) e altamente 

recomendável que o consumo, entrega, liquidação, empenho parcial, e pagamento seja realizado de 

maneira parcelado e gradativo evidenciando em contabilidade a realidade do consumo. Ainda, acerca 

desse empenhamento seria oportuno que se fizesse a adequada distinção na descrição do empenho 

dos quantitativos de embalagens 20litros e de 500ml, separadamente. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

3) RECOMENDA, O CONSELHO FISCAL, O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA 

PORTARIA SEPRT Nº 19.451, DE 18 DE AGOSTO DE 2020: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Referente às notas de empenhos ordinários nºs 143, 144, e 145 de diárias para “curso preparatório 

intensivo para as certificações” na sede do ISSEM na cidade de Jaraguá do Sul, custeadas pela Taxa 
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de Administração; vem este Conselho Fiscal recomendar o cumprimento da referida portaria 

para treinamentos de certificações a não-membros de Conselhos ou Dirigentes do RPPS. O 

Contrário afrontaria o disposto na Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020, que altera o 

art. 15 da Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008. Uma vez que não se trata de simples 

capacitação da equipe administrativa da unidade gestora, mas de despesas com custeio de treinamento 

para certificação por conta da Taxa Administrativa em detrimento de todos os outros servidores da 

Administração Pública Municipal e até mesmo dos membros Conselhos Fiscal e Administrativo 

(Órgão Colegiados previstos como possíveis de terem tais despesas custeadas, na Portaria 19.451/20), 

ao contrário do ocorrido. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

O Conselheiro Roberson informou que embora tenha procurado não encontrou no portal do 

IPRESF informações relativas aos investimentos (atas, APR’s e relatórios de gestão de 

investimentos) em desatendimento aos prazos estabelecidos na Portaria MTP nº 1.467/2022 o 

que, somado à dificuldade em receber documentos e cópias de documentos, 

dificultou/impossibilitou as análises mensais no que toca aos investimentos do mês. E que continua 

não identificando registro dos valores relativos aos resgates de investimentos para pagamentos de 

benefícios previdenciários em atas do comitê de investimentos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4) RECOMENDA, O CONSELHO FISCAL, COM VISTAS NA TRANSPARÊNCIA E BOA 

GESTÃO, O REGISTRO EM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, DOS VALORES 

RELATIVOS AOS RESGATES A SEREM REALIZADOS PARA PAGAMENTOS DE 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM OS LANÇAMENTOS 

CONTÁBEIS E APR’S. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5) RECOMENDA, O CONSELHO FISCAL, VERIFICAÇÃO/ (E, SE NECESSÁRIO) 

CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DE APORTE FINANCEIRO: Tendo em 

vista a não-disponibilização dos relatórios de gestão de investimentos, Autorizações de Aplicações e 

Resgates do mês, que sejam verificados os créditos relativos ao Aporte na C/C 23.343-3 do ITAÚ 

(341) R$82.044,01 para o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica (21.838.150/0001-49) 

R$1.136.304,30 para o Fundo Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC (32.972.942/0001-28), 

R$4.525,06 para o Fundo Porto Seguro IMA B5 FIC FI RF (24.011.864/0001-77), a fim de confirmar 

se o saldo total dos Recursos Investidos no Relatório de Gestão de Investimentos confere com o saldo 

lançado em contabilidade que é de R$144.313.207,24. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6) O CONSELHO FISCAL RECOMENDA DISPONIBILIZAÇÃO AO CONSELHO 

INLUSIVE (TAMBÉM) AOS SEGURADOS, POR MEIO DO PORTAL DO IPRESF, DA 

CARTEIRA DE INVESTIMENTO DE FORMA ABERTA, CONSOLIDADA POR ATIVO 

FINAL, NO MÍNIMO, MENSALMENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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O Conselho Fiscal não recebeu o Relatório Consolidado da Carteira de Investimentos do IPRESF. 

Assim, nos termos do item 13 e 13.1 da Política de Investimentos anual do IPRESF, a Gestão, 

Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos concordaram em exigir “as carteiras de 

investimentos de forma aberta, no mínimo mensalmente, onde deverá ser possível examinar ao 

menos o nome dos ativos, seus vencimentos, taxas de negociação, o valor de mercado, bem como a 

participação na carteira do fundo. Ainda em relação à composição das carteiras, mensalmente, as 

instituições credenciadas remeterão ao IPRESF arquivo no formato XML para que o risco da 

carteira possa ser apurado.” Assim como, a MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, em sua Seção V, 

em particular no artigo 133: “Art. 133. Para verificação do cumprimento dos limites, requisitos e 

vedações estabelecidos em resolução do CMN, a unidade gestora do RPPS deverá consolidar as 

posições das carteiras próprias e das carteiras administradas.” Seria oportuno e prudente da parte 

da Gestão do da Unidade Gestor o atendimento ao órgão colegiado legalmente instituído para 

fiscalização em representação aos segurados, uma vez que o pedido acima vem sendo realizado desde 

fevereiro e simplesmente sendo ignorado pela gestão. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

7) O CONSELHO FISCAL RECOMENDA FORTEMENTE QUE SEJAM DISPONIBILIZADAS 

AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CREDENCIAMENTOS DE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS NO IPRESF, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO À SEÇÃO IX DA 

PORTARIA MTP Nº 1.467/2022: 

“A unidade gestora do RPPS deverá disponibilizar aos segurados e 

beneficiários, no mínimo, os seguintes documentos e informações: 
I - a política de investimentos, suas revisões e alterações, no prazo de até 30 

(trinta) dias, a partir da data de sua aprovação;  
II - as informações contidas nos formulários APR, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados da respectiva aplicação ou resgate;  
III - a composição da carteira de investimentos do RPPS, no prazo de até 30 

(trinta) dias após o encerramento do mês  
IV - os procedimentos de seleção das eventuais entidades autorizadas e 

credenciadas e de contratação de prestadores de serviços;  
V - as informações relativas ao processo de credenciamento de instituições para 

receber as aplicações dos recursos do RPPS; 
VI - a relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS e respectiva 

data de atualização do credenciamento; e  
VII - as datas e locais das reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal e do 

comitê de investimentos e respectivas atas.” 

 

8) O CONSELHO FISCAL RESSALVA À CONTA PAGA SOB O EMPENHAMENTO Nº 17-

0 (GLOBAL) DE 01/02/2022, ORDEM Nº 300 DE 17/08/2022, PARA EVANDRO CORREA 

BORGES 04464684955, NO VALOR DE R$1.297,00: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

O conselheiro Abelard, propôs ressalvar da eventual aprovação da contas de Agosto de 2022, o item 

acima mencionado (8), sob a motivação de ausência de justificativa ou razão que justifique sua 

correta identificação ou reconhecimento (“APOSTILAMENTO”), ainda sob sua perspectiva, já foram 

realizados outros pagamentos da mesma natureza em junho/22, abril/22 e fevereiro/22, já tendo 

havido tempo suficiente para adequação da justificativa/motivação do empenho. Os demais 
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conselheiros acompanharam/aprovaram a proposta do conselheiro Abelard. XXXXXXXXXXXXXX 

9) CONSELHO FISCAL PEDE VISTAS AO PROCESSO QUE DEU CAUSA À NOTA DE 

EMPENHO ORDINÁRIO Nº 62/2022 DE 14/04/2022, CREDOR: EVANDRO CORREA 

BORGES 04464684955, LIQUIDAÇÃO 139 DE 17/05/2022. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

10) O CONSELHO FISCAL RESSALVA DE EVENTUAL APROVAÇÃO DAS CONTAS DO 

MÊS DE AGOSTO DE 2022 OS VALORES RECEBIDOS EM REPASSE EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.90 § ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 72, DE 10 DE JULHO DE 2015: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Parágrafo único. Os servidores do quadro permanente do IPRESF 

poderão ser servidores cedidos pelo Município, que ficará responsável 

pelo repasse ao IPRESF das verbas que ultrapassem o vencimento 

padrão do cargo até a data da cessão.  

O conselheiro Roberson propôs Ressalvar de eventual aprovação das contas de agosto de 2022, o 

item acima, com fundamento no fato de não ter sido recebido o repasse no período de seis meses 

(semestralmente) como informado em ofício assinado pelo Diretor Presidente do IPRESF, de nº 

136/2022, mas ter sido recebido somente em agosto de 2022, ainda, ter sido recebido sem os valores 

referentes aos prêmios-assiduidades pagos pelo IPRESF em maio de 2022 aos ‘cedidos’. Votou pela 

rejeição à proposta de Ressalva o conselheiro Abelard que Propôs a recomendação constante no item 

11 e pela aprovação da proposta de ressalva a Presidente Luciane Janaína. XXXXXXXXXXXXXXX 

11) RECOMENDA, O CONSELHO FISCAL, QUE SEJA OFICIADO A PREFEITURA PARA 

QUE OS REPASSES REFERENTES AO ARTIGO 90 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 72, DE 10 DE JULHO DE 2015, SEJAM REALIZADOS 

NO MÊS IMEDIATAMENTE SEGUINTE AO DA COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO:   

O conselheiro Abelard propôs, e teve sua proposta aprovada pelos demais conselheiros, que a gestão 

do IPRESF tome providências e oficie o Poder Executivo Municipal para que providencie os repasses 

referentes ao previsto no §único do art.90 da LCM nº 72/2015, no mês imediatamente subsequente ao 

mês de competência atual da(s) respectiva(s) folha(s) de pagamento(s). Desta maneira, as contas 

foram colocadas em discussão. Após deliberações, foram colocadas em votação. As contas de Agosto 

de 2022 receberam os seguintes votos: Conselheiro Abelard votou favoravelmente à aprovação, com 

ressalva. Conselheiro Roberson, considerou as diversas negativas no recebimento de documentos e 

ausências de respostas, falta de transparência por parte da gestão do IPRESF, além de 

descumprimentos elencados à Portaria MPT nº 1.467/22, e as ressalvas elencadas acima, votando pela 

reprovação/rejeição das contas. Restando à Presidente do Conselho, sra. Luciane Janaína, o Voto de 

Minerva, que foi pela reprovação/rejeição das contas da competência do mês de agosto de 2022. 
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Assim, as contas do IPRESF, para a competência Agosto de 2022, foram 

REPROVADAS/REJEITAS por decisão da maioria dos conselheiros. No uso da palavra livre, o 

Conselheiro Roberson Alberto Maciel, entregou seu pedido formal de Resignação da Função de 

Membro Efetivo do Conselho Fiscal, que segue anexado à ata. Agradeceu o tempo em que esteve 

conselheiro e se colocou à disposição dos conselheiros remanescentes e dos segurados que sentirem 

interesse em obterem informações a respeito dos trabalhos desempenhados. Lamenta as 

intercorrências que houveram entre o colegiado e a atual gestão e espera que a assunção de um novo 

conselheiro ajude a oxigenar os trabalhos de maneira a melhorar o diálogo e os resultados alcançados. 

Não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente, instruiu a emissão do parecer do Conselho Fiscal 

para Agosto/2022, dando por encerrado os trabalhos do dia, às 12h30. 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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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

 

  

   

   

 


