Ata referente à 137ª reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência
de São José do Rio Pardo/SP. Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2020, às 10:00
horas, reuniram-se remotamente os membros do Conselho Fiscal do IMP – Instituto
Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo (em razão dos avanços do
COVID-19 – Coronavírus – e dos protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde): 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 referentes aos meses de maio e junho de 2020 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 pela Contadora Thaís
Antunes Haddad Carvalho, a qual, inicialmente, detalhou o resumo das receitas e
despesas do Instituto das competências maio e junho de 2020. Na competência maio
de 2020, o Instituto apresentou R$ 5.569.716,09 de receitas e R$ 2.913.716,23 de
despesas, tendo encerrado a competência com saldo de R$ 236.322.565,35. Na
competência junho de 2020, o Instituto apresentou R$ 5.299.982,35 de receitas e R$
2.913.731,56 de despesas, tendo encerrado a competência com saldo de R$
238.708.816,14. Ressaltamos que: nas competências maio e junho de 2020 foram
contabilizadas as importâncias de R$ 1.606,33 e R$ 2.698,67, respectivamente, a
título de “Outras receitas” e as importâncias de R$ 3.510.381,55 e R$ 3.279.633,39,
respectivamente, a título de “Reavaliação de Ativos (Extra-Orçamentária)”; na
competência junho de 2020 foi contabilizado valor superior ao habitual na
classificação ““Energia – Telef. – Vig. Monit. – Site – Desp. Viagem - Guarda Mirim
– Internet – Atuário”, tendo em vista a renovação do contrato com a empresa Griffon,
responsável pelos recortes das publicações jurídicas em Diário Oficial, com
pagamento efetuado em parcela única no valor de R$ 1.641,48; nas competências
maio e junho de 2020 foram contabilizadas as importâncias de R$ 10.070,45 e R$
3.051,03 a título de “Sentença Judicial” e de R$ 865,02 e R$ 305,10 a título de
“Honorários Advocatícios”, respectivamente. Em seguida, a Sra. Thaís informou que:
na competência maio de 2020 o Instituto Municipal de Previdência apresentou 616
aposentados e 144 pensionistas e, na competência junho de 2020, 614 aposentados
e 144 pensionistas; na competência maio de 2020 o Instituto Municipal de
Previdência contabilizou R$ 759.683,94 a título de “Contribuições” patronais e dos
servidores da Prefeitura Municipal, Câmara e Autarquias e R$ 2.388.540,84 a título
de “Despesas” com Aposentados e Pensões; e, na competência junho de 2020, R$
710.961,56 a título de “Contribuições” patronais e dos servidores da Prefeitura
Municipal, Câmara e Autarquias e R$ 2.387.438,43 a título de “Despesas” com
Aposentados e Pensões. Em seguida, a Sra. Thaís informou que a Prefeitura
Municipal efetuou pagamento parcial da contribuição patronal nos meses de maio e
junho, ficando a recolher R$ 699.613,35, sendo R$ 347.261,83 referente à
competência abril e R$ 352.351,52 referente à competência maio; As Autarquias
FEUC e DEC não efetuaram o pagamento da contribuição patronal relativa aos
meses de maio e junho de 2020; A FEUC apresenta o valor de R$ 24.636,28 em
atraso, relativo às competências abril e maio, e o DEC, o valor de R$ 51.862,17 em

atraso, relativo às competências abril e maio. Em resposta a questionamentos
efetuados pelos conselheiros, a Sra. Thaís informou que, caso não seja aprovado
Projeto de Lei que disponha sobre a suspensão de pagamentos de contribuições
patronais e de parcelas de acordos devidos ao Instituto Municipal de Previdência de
São José do Rio Pardo (IMP), o órgão poderá dedicar-se à cobrança dos valores
devidos, inclusive em esferas judiciais. Foi também apresentado aos conselheiros
nesta data o Relatório de Investimentos relativo ao 2º Trimestre do ano de 2020, para
fins de acompanhamento. 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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