
Outubro do ano de 2017. Após completa análise não foi
constatado nenhuma irregularidade nas despesas pagas, foi
avaliado os investimentos do IPREMT diretamente no site da
crédito e mercado, e lido o relatório referente ao Mês de
Outubro, o saldo das aplicações é de R$ 17.066.289,44 o retorno
dos investimentos neste mês de outubro apesar de ter uma
queda nos rendimentos devido ao mercado, a meta atuaria I foi
superada devido ao acumulo anual {meta atuaria I acumulada
6,65% e a atingida 10,47%} portanto a meta está superada em
3,82%• Verificou-se que a prefeitura não respondeu os ofícios de
cobrança e ainda não repassou a complementação de maio a
outubro de 2017 no valor total R$ 532.906,32 e nem a patronal

I

dos meses de julho a setembro e a patronal do auxilio doença
somando o montante de R$ 2.850.775,29 e parte do servidor
descontado de setembro até a data de 30/10/2017 não havia
sido repassado o valor de R$ 424.967,96 a do mês de agosto foi
repassada na data de 30/10/2017 porém sem a devida correção
monetária. Portanto no mês de outubro de 2017 a Prefeitura
devia o montante de R$ 3.808.649,57. Observou-se que ~o.
necessário retirar da aplicação o valor de R$ 1.600.000,00 A
17/2017 para efetuar a folha de pagamento dos segurad· s.
Apesar da superintendente solicitar nos ofícios de cobranças due '
os valores venham com a devida atualização conforme art. 58 \ a
lei n04.029/ 13, a prefeitura quando repassa o faz sem
colocação de juros pagando somente o principal, e o Instituto
tem uma perda ainda maior, pois para saldar a folha de
pagamento tem que retirar das aplicações e com isso o ipremt
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Conselho Fiscal - Ata 10/2017

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Fiscal do IPREMT.Aos
20 dias do mês de novembro de 2017, às 08hOOmin, na sede do
INSTITUTO"localizado na Rua General Glicério número 1138,
Centro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com a
finalidade de analisar os balancetes contábeis do mês de
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perde a remuneração do valor resgatado. Nada mais para

minutos e para constar foi Ia
aprovada segue assinada

Ass.:__ --:- -=-_
Nome: 6<J~/\. ,;7. b~v

Nom:
s4:iJt

< 6 t ,(

Rua General Glicério, nO1138 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000
Fone (16) 3253-2504


