Ata referente à 118. reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de
Previdência de São José do Rio Pardo/SP. Aos 18 dias do mês de maio do ano de
2017, às 16:00 horas, na sede do IMP, à Rua Tarquínio Cobra Olintho, n. 69, Vila
Pereira, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Adriana Dassan Cassemiro
Boaro, Helen Rose Buozi Gomes Viana, Luciana Callegari Marques dos Santos
Perussi, Marco Antônio Matarazzo, Maria Augusta Barbosa dos Santos, Viviane
Artese da Silva e Walter Luiz de Souza, sob a presidência da Sra. Helen Rose Buozi
Gomes Viana, para análise e parecer dos balancetes referente aos meses de março
e abril de 2017 e assuntos diversos. Foi aberta a reunião pela presidente com a
leitura da ata anterior; em seguida, procedeu-se às análises dos balancetes;
colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. A reunião foi
acompanhada pelo funcionário Marco Antônio F. da Silva, o qual, inicialmente,
detalhou o resumo das receitas e despesas do Instituto das competências março
e abril de 2017. Na competência março de 2017, o Instituto apresentou R$
3.675.651,85 de receitas e R$ 1.801.052,48 de despesas, tendo encerrado a
competência com saldo de R$ 184.958.870,39. Na competência abril de 2017, o
Instituto apresentou R$ 1.979.275,81 de receitas e R$ 1.887.032,00 de despesas,
tendo encerrado a competência com saldo de R$ 185.051.114,20. Em seguida, foi
transmitida aos conselheiros a posição atualizada das contribuições
previdenciárias em atraso: a Prefeitura Municipal encontra-se em atraso com as
contribuições previdenciárias patronais das competências 12/2015 à 03/2017,
totalizando dívida de R$ 23.588.348,65, sem correções; a FEUC encontra-se em
atraso com as contribuições previdenciárias patronais das competências 10/2015
à 03/2017, totalizando dívida de R$ 1.211.637,30, sem correções; O DEC encontrase em atraso com as contribuições previdenciárias patronais das competências
03/2016 à 03/2017, totalizando dívida de R$ 999.377,32, sem correções. O Diretor
Executivo do IMP, Sr. Fabiano Boaro de Souza fez uso da palavra neste momento,
discorrendo aos conselheiros a respeito das providências que o Instituto vem
tomando no intuito de resolver esta questão. Inicialmente, o Sr. Fabiano
demonstrou que o Instituto vem buscando solução, que proporcione equilíbrio
entre Prefeitura / Instituto Municipal de Previdência e servidores públicos
municipais. Foram realizadas reuniões entre o órgão e dirigentes públicos
municipais; porém, torna-se nítido o interesse da Prefeitura Municipal em apenas
parcelar a dívida existente, sem apresentar soluções que lhe permitam honrar os
parcelamentos efetuados e os próximos pagamentos mensais normais, o que,
visivelmente, não soluciona o problema. Neste sentido, o IMP têm buscado
conscientizar os responsáveis da Prefeitura Municipal de que faz-se necessária a
adoção de medidas que reduzam a alíquota patronal que é devida aos órgãos
públicos municipais, que hoje é de 45,87% sobre o valor bruto das folhas de
pagamento. Considerando que, sempre que aumenta a despesa do Instituto, é
elevada também a alíquota de contribuição patronal, foram apresentadas à
Prefeitura Municipal algumas alternativas que reduziriam as despesas do Instituto
e, consequentemente, a alíquota de contribuição patronal, tais como: a
contratação de médico perito pela Prefeitura Municipal, que tivesse como
principal função melhor analisar os casos de encaminhamento de Auxílio Doença
ao IMP, contendo os abusos hoje existentes; responsabilidade da Prefeitura
Municipal pelo pagamento dos casos de Auxílio Doença; utilização da denominada

“segregação de massa”, hoje já adotada por vários municípios brasileiros. A
presidente, na ausência de demais manifestações por parte dos conselheiros, dá
por encerrada a reunião. Após seu encerramento ficou responsável eu, Luciana
Callegari Marques dos Santos Perussi pela lavratura da presente ata, que após lida
e aprovada, vai por todos os presentes assinada.
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