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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITU-
TO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA N°

002/2021

Aos 26 dias do mês de Fevereiro de 2021, às 08h. 30min, nas dependências do
Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga-São Paulo, situado a Rua
General Glicério, número 1.138 - Centro realizou-se reunião extraordinária
com os membros do Conselho Fiscal e presença da Técnica em Contabilidade
Lucilene da Silva Adorno de Oliveira, a fim de analisar os balancetes e de-
monstrações contábeis do mês de JANEIRO/2021.

- O Conselho verificou a regularidade em relação às contas pagas no mês de
Janeiro de 2021;
- Foram protocolados na Prefeitura Municipal, dois oficios encaminhados ao
SrO.Prefeito e Secretário Municipal da Fazenda reivindicando todos os repas-
ses em atraso, Oficio IPREMT N°. 008/2021 (Protocolo N°. 485/2021) e Ofi-
cio IPREMT N° 009/2021 (Protocolo N°. 486/2021);
- Verificou-se que os termos de acordo (parcelamentos) números 1245, 1239 e
1379 firmados em 2017 da competência Janeiro de 2021 foram pagos;
- A Câmara Municipal e o SAAET estão com os repasses (patronal e servidor)
em dia;
- Quanto à Prefeitura Municipal constatou-se que os repasses das competên-
cias Novembro e Dezembro de 2020 foram efetuados, todavia o repasse total
do 13°. Salário/2020 encontra-se pendente;
- Em relação as contribuição patronal e alíquota suplementar ainda não houve
os repasses das competências outubro, novembro, dezembro e 13° salário de
2019. Bem como abril, maio, junho, julho e outubro de 2020, sendo que as
contribuições citadas provavelmente entrarão no termo de Parcelamento apro-
vado pela Câmara Municipal na sessão extraordinária do dia 21 de dezembro
de 2020, ressaltando que ainda não foi assinado o referido termo aprovado pe-
lo Legislativo; 9· v6-
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- Em relação à conta de movimento e os valores investidos apurou-se a quan-
tia de R$ 13.107.450,72 (treze milhões cento e sete mil quatrocentos e cin-
quenta reais e setenta e dois centavos);
- Este Conselho Fiscal reitera que continue formalizando ao ente o repasse das
contribuições quando não estiverem em consonância com o calendário estabe-
lecido. Nada mais a ser discutido encerra-se a presente reunião às 09h 30m.
Esta Ata após lida e aprovada será assinada por mim, Kattia Leandra de Oli-
veira, RG: 26.652.733-4, CPF: 200.505.328-71, Adauto Luiz Malagutti, RG:
15.457.450, CPF: 062584818-76, Luis Roberto de C. Ferreira, RG:
21.380.750-6, CPF: 167.167.618-10.
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