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Ata Complementar do Conselho de Administração com Análise das
Demonstrações Contábeis/2020 e Parecer Anual do Balanço, do Instituto
de Previdência Do Servidor Municipal de Taquaritinga N° 002/2021.

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de 2021, às 08h. 30min, nas
dependências
do Instituto de Previdência
do Servidor Municipal
de
Taquaritinga - São Paulo, situado a Rua General Glicério, número 1138 Centro, reúnem-se os conselheiros com quórum suficiente ao preconizado pelo
Regimento Interno. Sob a Presidência do Presidente do Conselho Gilberto
Fávero, iniciou-s e a reunião ordinária, na sequência os conselheiros presentes
assinaram o livro registrando
suas presenças, com as ausências dos
conselheiros Vera Gibertoni Boschini, Adauto Luiz Malagutti, Kátia Leandra
de Oliveira e Luis Roberto de C. Ferreira justificaram a ausência na presente
reunião. Secretariando os trabalhos dessa reunião fica sob a responsabilidade
da Conselheira Luciana Mattosinho. Iniciamos a apresentação pela Sr",
Lucilene Adorno de Oliveira, Técnica em Contabilidade e responsável pelo
setor, do Balanço Orçamentário do ano de 2020 onde demonstra a Receita
Prevista e a Despesa Fixada no Orçamento Anual. O confronto entre a Receita
Arrecadada no valor de R$ 21.920.267,69 (vinte e um milhões novecentos e
vinte mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e a
Despesa Executada no montante de R$ 29.744.484,67 (vinte e nove milhões
setecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e
sessenta e sete centavos), onde se apurou um Déficit de R$ 7.824.216,98 (sete
milhões oitocentos e vinte e quatro mil duzentos e dezesseis reais e noventa e
oito centavos). O Balanço Financeiro demonstrou a Receita e a Despesa
Orçamentária, bem como, os pagamentos e recebimentos
de natureza
Extraorçamentária; os saldos provenientes do Exercício Anterior e os que se
transferiram para o Exercício Seguinte. Quanto ao Balanço Patrimonial
apresentou um Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa de R$ 242.282,98
(duzentos e quarenta e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e oito
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centavos). Tanto as Contribuições Patronais, dos Servidores, as Alíquotas parap(U
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Amortização do Déficit Atuarial quanto as Transferências para cobertura de
Insuficiências Financeiras não repassadas no exercício refletiram seus
montantes em "Contribuições Previdenciárias a Receber". Os saldos de
Investimentos em Renda Fixa e Variável perfizeram um total de R$
10.986.793,48 (dez milhões novecentos e oitenta e seis mil setecentos e
noventa e três reais e quarenta e oito centavos). Em relação às Contribuições
Parceladas; as parcelas que vencerão no exercício seguinte encontram-se no
Curto Prazo e as posteriores em Ativo Não Circulante - Realizável em Longo
Prazo. O Imobilizado do Instituto é composto por bens móveis e um imóvel de
R$ 360.518,35 (trezentos e sessenta mil quinhentos e dezoito reais e trinta e
cinco centavos) e a Depreciação Acumulada dos bens móveis é de R$
43.563,97 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e
sete centavos). Após a explanação da Sr. Lucilene e as perguntas feitas pelos
Conselheiros elucidando dúvidas dos mesmos foram colocadas em votação à
aprovação do Balanço do ano de 2020, por consenso do colegiado houve a
aprovação por unanimidade do referido Balanço. Fica registrado na presente
ata que a aprovação do Balanço se deu primeiramente no Conselho de
Administração e não no Conselho Fiscal o que doutrinalmente é o usual, pois
os três membros que representam o Conselho Fiscal não puderem comparecer
na reunião previamente agendada, portanto a apresentação e aprovação pelo
Conselho Fiscal serão realizadas em reunião extraordinária para que seus
membros apreciem referida matéria e proceda a aprovação da mesma. Sem
mais assuntos a serem tratados deu-se por encerrada esta reunião às 11 horas e
10 minutos e esta ata após lida e aprovada será assinada por todos os membros
presentes, nesta data:

Presidente - Gilberto Fávero.

c!J

Secretária - Luciana Mattosinhó:
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Membros:

Aparecido Pereira Godoi de Azevedo:
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Ana Lucia Sales Teodoro da Silva:

Conceição Fanelli:
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Eleonora Maria Pagliuso Gerbassi:

Elba Salles Homem:
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