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ATA ORDINÁRIA Nº 198             Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às 
quatorze horas e dezesseis minutos iniciou a reunião ORDINÁRIA do Conselho 

Municipal Previdenciário na sala de reuniões do Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Servidores (IAPS) de São Leopoldo, situado na Av. João Correa, 1350 

- quarto andar. Presidiu a mesa a Conselheira mais idosa Senhora SILVIA Helena 
Leuck conforme Artigo quatro parágrafo segundo do Regime Interno do Conselho 

e Ari Mocellin como Secretário. Presentes os conselheiros titulares: ARI Mocellin; 

Ariana Viganicco Da Silva; ANDRESSA Scheidt Kuba; SILVIA Helena Leuck; os 

conselheiros suplentes: EVANDRO Carlos Stauter Scheuer; IVAN Luiz Serdeira; 
ROSA Maria Barbosa e do IAPS: ADRIANA Mussini Lisbôa - Diretora da Divisão de 

Administração e Finanças, conforme o livro de presença. Presidenta abriu os 

trabalhos. EXPEDIENTE: Recebido: não houve. Expedido: não houve. A pauta 

da reunião de hoje é: a) ver o contrato de venda de imóvel e os comprovantes dos 

pagamentos das parcelas do CPC; b) aumento do número de suplentes dos 
Conselheiros de um para três pessoas; c) alterar na Lei o quorum (quantidade de 

Conselheiros) para aprovação de tópicos rotineiros de quatro para três; d) alterar 

na Lei a periodicidade das reuniões do Conselho de mensais para quinzenais; e) 

alterar o Regimento Interno do Conselho Municipal Previdenciário em seu Artigo 29 
para que todos os presentes o dia da leitura da Ata possam subscrevê-la; f) 

comentar sobre o parecer do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 

2010; g) Presidente deve mencionar em Ata que aceita as justificativas de faltas 

anteriores dos Conselheiros; h) Presidente deve aprovar o balancete apresentado 
anteriormente; h) concluir edital de eleição para novos Conselheiros; i) tratar das 

respostas aos seis pedidos de informações feitos ao IAPS pelo Ari, a saber: N˚ 

01 sobre Demonstrativo Mensal da Despesa Empenhada; N˚ 02 sobre: a) 

Contribuição Previdenciária sobre Décimo Quatro Salário; b) Cartilha informativa 
com a legislação do RPPS para distribuição ao servidor concursado; N˚ 03 sobre: 

a) disponibilização do Registro Contábil Individualizado Previdenciário anual; b) 

Repasses de contribuições previdenciárias quer seja patronal ou do servidor; c) 

índice aplicado as contribuições previdenciárias recolhida em atraso; N˚ 04 sobre 

SIAPC – Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas; PAD – 
Programa Autenticador de Dados; RVE - Relatório de Validação e Encaminhamento 

ano 2010 do TCE-RS; N˚ 05 sobre Contribuição Previdenciária sobre o Risco de 

Vida e N˚ 06 sobre Taxa de Administração do IAPS; j) tratar sobre disponibilidade 

de extrato previdenciário; k) editar Ato Normativo de convocação para eleição, 
incumbindo Conselheiros para atuar durante o processo eleitoral e no dia da 

votação l) situação da documentação do IPF comentado em época passada. 

Comunicações do Presidente: não houve. ORDEM DO DIA: Adriana distribuiu: 

a) Totalização de Receita de Agosto; b) Balancete de Despesa Mensal de Agosto; e 
apresentou para leitura: a) Balancete Contábil Anual; b) Receita – Balancete 

Analítico; c) Conciliação Bancária. Ivan considera conveniente ter dois suplentes de 

cada titular do Conselho. Adriana irá inserir solicitação dos Conselheiros na 

proposta de ante-projeto de mudança da Lei 5.700 e que IAPS enviará a Câmara de 

Vereadores. Leitura da Ata de dezenove de agosto e Certidão 003 de primeiro 
de setembro e Certidão 004 de quatorze de setembro. Colocada em votação foi 

aprovada sem emendas e assinada pela Presidenta Silvia e Secretário Ari. 

EVERTON Almeida Del Rio assume a Presidência dos trabalhos às quatorze horas 

e trinta e cinco minutos. Adriana pede aprovação dos Relatórios de maio, junho e 
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julho. Everton diz estarem aprovados os relatórios mencionados. Everton menciona 

contribuições do Hospital Centenário e Prefeitura que estão pendentes de repasses 

ao IAPS, conforme documento em anexo, fornecido pela Adriana, a saber: a) 
Hospital Centenário referente a maio: contribuição do servidor no valor de R$ 

143.189,88 (cento e quarenta e três mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e 

oito centavos) e contribuição patronal no valor de R$ 161.804,55 (cento e 

sessenta e um mil oitocentos e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos); 
referente a junho: contribuição do servidor R$ 135.115,97 (cento e trinta e 

cinco mil cento e quinze reais e noventa e sete centavos) e contribuição patronal 

no valor de R$ 152.681,04 (cento e cinqüenta e dois mil seiscentos e oitenta e um 

reais e quatro centavos); referente a julho: contribuição do servidor R$ 
134.784,27 (cento e trinta e quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e 

sete centavos) e contribuição patronal R$ 152.306,21 (cento e cinqüenta e dois 

mil trezentos e seis reais e vinte e um centavos), redundando num total dos meses 

mencionados de contribuição do servidor R$ 413.909,12 (quatrocentos e treze 
mil novecentos e nove reais e doze centavos) e da contribuição patronal R$ 

466.791,80 (quatrocentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e um reais e 

oitenta centavos) num total único de R$ 879.881,92 (oitocentos e setenta e 

nove mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos); b) Prefeitura 

Municipal referente a maio: contribuição do servidor no valor de R$ 
289.501,99 (duzentos e oitenta e nove mil quinhentos e um reais e novena e nove 

centavos) e contribuição patronal no valor de R$ 349.627,76 (trezentos e 

quarenta e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos); 

referente a junho: contribuição do servidor R$ 595.826,58 (quinhentos e 
noventa e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e cinqüenta e oito centavos) e 

contribuição patronal no valor de R$ 673.284,03 (seiscentos e setenta e três mil 

duzentos e oitenta e quatro reais e três centavos); referente a julho: contribuição 

do servidor R$ 583.500,40 (quinhentos e oitenta e três mil quinhentos reais e 
quarenta centavos) e contribuição patronal R$ 659.355,45 (seiscentos e 

cinqüenta e nove mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos); referente a agosto: contribuição do servidor R$ 579.327,46 

(quinhentos e setenta e nove mil trezentos e vinte e sete reis e quarenta e seis 

centavos) e contribuição patronal R$ 654.640,03 (seiscentos e cinqüenta e 
quatro mil seiscentos e quarenta reais e três centavos) redundando num total 

dos meses mencionados de contribuição do servidor R$ 2.048.156,43 (dois 

milhões quarenta e oito mil cento e cinqüenta e seis reais e quarenta e três 

centavos) e da contribuição patronal R$ 2.336.907,27 (dois milhões trezentos e 
trinta e seis mil novecentos e sete reais e vinte e sete centavos) num total único 

de R$ 4.385.063,70 (quatro milhões trezentos e oitenta e cinco mil sessenta e três 

reais e setenta centavos). Perfazendo dívida global dos meses mencionados 

no valor de R$ 5.264.945,62 (cinco milhões duzentos e sessenta e quatro mil 
novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Adriana menciona 

que Prefeitura está com contribuições de servidores retidas e não repassa ao IAPS 

além de não pagar juros pelo atraso conforme contido na legislação. Everton e 

Adriana dizem que não é apropriação indébita a retenção dos valores da 
contribuição do servidor. Everton comentou que já teve que dar depoimento na 

Polícia Federal sobre caso passado ocorrido na Câmara de Vereadores sobre 

situação correlata. Rosa quer que tudo que for comentado seja registrado em Ata 

assim como Ariana. Everton considera que Prefeitura deve pagar os juros e multa 

sobre valor não repassado, demais Conselheiros concordam com a argumentação. 
Adriana diz que manifesto do Conselho deve ser feito via Presidente. Adriana cita a 

Lei 5700 Artigo 101 que ampara na cobrança da correção do valor devido em 
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atraso pelo Ente Público ao IAPS. Foi comentado sobre o TAC – Termo de 

Ajustamento de Conduta que está sujeito o Gestor Municipal sobre efetuar o 

desconto em folha de pagamento dos servidores públicos estatutários de quantia 
relativa a contribuição previdenciária e não repassada ao IAPS. Adriana e Ariana 

comentam que devemos ficar atentos quando da renovação do CRP – Certificado de 

Regularidade Previdenciária em dezembro. Adriana que já teve inspeção da 

contabilidade em época passada pelo Ministério da Previdência. Adriana informa 
que dados estão disponíveis no site da Previdência Social na área do Servidor 

Público para consulta e que valores devidos estão lançados mesmo que tenham 

chegado a posterior da época e que todos os valores registrados foram 

efetivamente recebidos. Adriana diz que os pagamentos do CPC estão em atraso 
e que Prefeitura fez proposta informal de novo parcelamento e que o parcelamento 

foi feito em 120 (cento e vinte) meses e que poucas parcelas devidas 

anteriormente foram pagas. O Totalizador de Receita e a Despesa Empenhada, 

ambos de agosto, distribuídos pela Adriana foram aprovados os lançamentos por 
unanimidade do Conselho. Everton olhou a Conciliação Bancária de agosto e diz 

estar em conformidade com a legislação. Adriana lê edital de convocação para 

processo eleitoral de renovação do Conselho de 2009. Everton consulta Conselheiro 

e foi definido que terão três editais, um para o SEMAE, um para o Hospital 

Centenário e um para a Câmara de Vereadores e que cada Ente Público fará 
publicar o Edital de Eleição. Adriana remeterá aos Entes Públicos orientação de 

como proceder. Foi definido o calendário eleitoral: de primeiro de outubro a 

quinze de novembro que para indicação do número de inscritos como 

candidatos do certame. A votação para escolha dos Representantes dos 
Servidores do Quadro da Administração Direta para o Conselho ocorrerá dia 

primeiro de dezembro das dezoito horas até as vinte horas e trinta minutos 

na Câmara de Vereadores. Evandro sugere que seja incluído aviso no 

contracheque sobre eleição e data da mesma. Adriana diz que inscrição do 
candidato deve ser remetida ou feita no IAPS para conferir se é servidor público 

concursado. Everton pede para que IAPS acrescente ao anteprojeto, mudança do 

quantitativo de Suplentes de um para dois no Conselho Municipal Previdenciário. 

Colocado em votação a mudança de quorum para abertura dos trabalhos não foi 

aceita pela maioria dos Conselheiros. A proposição de que todos os Conselheiros 
presentes assinem a Ata após a leitura, não foi aceita pela maioria. Foi 

comentado pelo Ari o contido no Relatório Atuarial sobre majoração da alíquota 

patronal. Atuário faz ressalva para aguardo do término do exercício contábil 

conforme contido no quadro seis – Parecer Atuarial. Everton diz que não pode ter 
resto a pagar ao final do exercício e que Prefeitura tem vinte e quatro milhões 

nessa condição. Evandro pede sobre a incidência do décimo quatro para fins de 

contribuição ao IAPS. Adriana responde que valor recolhido integra a base cálculo 

para o benefício social (aposentadoria ou outro benefício social). Ivan pede 
esclarecimento sobre a incidência de FG e Adriana explica como deve ser feita e 

Ivan diz que SEMAE não atende ao explicado, assim também se manifestou Ariana. 

Pediram para que Adriana oriente esses Entes Públicos quanto ao procedimento a 

ser seguido. Rosa comenta que Conselheiros não tem vantagem no Plano de Cargos 
e Carreiras por participarem do Conselho Municipal Previdenciário apesar se ser 

considerado como relevante serviço prestado a Município. Do Totalizador de 

Receita Analítica de agosto assim como o Demonstrativo Mensal da Despesa 

Empenhada ressalto os valores monetários mais significativos: Contribuição 

Servidor ativo para RPPS R$ 1.238,89 (Hum mil duzentos e trinta e oito reais e 
oitenta e nove centavos); Remuneração Investimentos RPPS em Renda Fixa R$ 

1.317.281,27 (Hum milhão trezentos e dezessete mil duzentos e oitenta e um reais 
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e vinte e sete centavos); Contribuição Patronal R$ 1.411,63 (Hum mil 

quatrocentos e onze reais e sessenta e três centavos); Contribuição 

Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito R$ 254.996,15 
(duzentos e cinqüenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e quinze 

centavos). Presidente Everton diz que demais itens da pauta ficam para a próxima 

reunião do Conselho. ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada pelo Presidente 

Everton às dezesseis horas. Eu, ARI MOCELLIN, Secretário, redigi a presente Ata, 
a qual, após lida, foi aprovada e assinada em trinta de novembro de dois mil e 

dez pelo Presidente e Secretário. 


