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ATA ORDINÁRIA Nº 201             Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às quatorze 
horas e dez 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 o Conselheiro EVERTON Almeida Del Rio e Ari Mocellin como 
Secretário. Presentes os conselheiros titulares: ARI Mocellin; SILVIA Helena 

Leuck; ANDRÉIA Nunes; ANDERSON Etter; EVERTON Almeida Del Rio; conselheira 

suplente ROSA Maria Barbosa; do IAPS: GENÉSIO Fernandes Monteiro – Diretor; 

ADRIANA Mussini Lisbôa - Diretora da Divisão de Administração e Finanças, 
conforme o livro de presença. Presidente abriu os trabalhos. EXPEDIENTE: 

Recebido: não houve. Expedido: não houve. A pauta da reunião: a) assinatura 

da Ata 200 de trinta de novembro por já ter sido disponibilizada conforme 

preconizado pelo artigo dezoito do Regime Interno CMP-IAPS aos Conselheiros via 

e-mail; b) assinatura nas Certidões de número cinco de dezenove de janeiro e de 
número seis de dezesseis de fevereiro. Comunicações do Presidente: não 

houve. ORDEM DO DIA: Diretora do IAPS, Adriana justificou a falta da 

representante da Secretaria da Fazenda do Município, Senhora Adriana. Diretora do 

IAPS, Adriana distribuiu documentos referentes: a) Totalização de Receita 
(analíticas) de dezembro de 2010 e o de fevereiro de 2011; b) Demonstrativo 

Mensal da Despesa Empenhada de dezembro de 2010 e fevereiro de 2011; d) 

Balanço Orçamentário dezembro de 2010 referente a Lei 4320, Anexo 12; e) 

Balanço Financeiro de dezembro de 2010, Anexo 13; f) Balanço Patrimonial, 
Anexo 14; g) Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Anexo 15; h) Relatório 

da análise do Balanço Geral do exercício financeiro de 2010. Os itens da letra “d” 

até “h” devem ser lidos e sanados as dúvidas na reunião extraordinária marcada 

para dia seis de abril. Não foram apresentados: a Conciliação Bancária e 
Balancetes Analíticos nem tampouco Conselheiros lembraram-se de pedir. Adriana 

solicita ao Secretário Ari que fique mais claro na Ata que foi decidido e ou feito 

pelos Conselheiros como por exemplo “a aprovação do cálculo atuarial”. Sugerindo 

que constem os termos: “submete-se a apreciação, votação, sendo aprovado”. 

Comenta que fez curso na AGIP sobre política de investimentos, pois há nova 
orientação sobre aplicações em títulos públicos e ações indexadas pelo índice 

BOVESPA. E que o Instituto é isento de cobrança de taxa de administração. E que 

na reunião extraordinária será tratado sobre a aplicação dos recursos do IAPS. 

Genésio enfatiza que na compra e venda de papéis há um “gatilho” que é acionado 
quando valor da ação começa a diminuir de valor. Havendo outro dispositivo que 

impede a recompra do mesmo título de ação. Adriana comenta que a tendência é 

de termos o futuro indicador inflacionário ao redor de três por cento ao ano, que 

exigirá maior audácia na aplicação dos recursos para cumprir a meta atuarial de 
valorização do capital aplicado. A Conselheira Rosa perguntou sobre a situação dos 

pagamentos da venda CPC a Prefeitura. Adriana diz que Prefeitura só pagou até o 

momento quatro parcelas do acordo firmado de 120 parcelas feito em 2008. E 

que o valor mensal é aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de cada 

parcela. Diz ainda que Prefeitura repassou parte do valor devido da contribuição 
previdenciária do servidor de novembro e dezembro e que valor devido é 

aproximadamente de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). E quanto ao devido a 

título de contribuição patronal foram pagos aproximadamente 50% (cinqüenta por 

cento) do devido do mês de novembro; e que dos meses de: dezembro; janeiro e 
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fevereiro de 2011 valores estão em aberto. Conselheiro Anderson pergunta a 

Adriana sobre o gasto de R$ 149.748,82 (cento quarenta e nove mil setecentos e 

quarenta e oito reais com oitenta e dois centavos) constante do Demonstrativo 
Mensal de Despesa Empenhada de dezembro de 2010. Que informou que trata-

se da troca do telhado e da tubulação de água da sede do IAPS. Conselheira Rosa 

pergunta a Adriana sobre valor constante do Balanço Patrimonial de dezembro 

de 2010 – Anexo 14 - no valor de R$ 159.027.630,59 (cento e cinqüenta e nove 
milhões, vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais com cinquenta e nove centavos). 

Adriana diz que é valor a ingressar no IAPS. E que o IAPS tem créditos a receber no 

valor de R$ 53.106.736,99 (cinqüenta e três milhões, cento e seis mil setecentos, 

trinta e seis reais com noventa e nove centavos) referente aos termos de confissão 
de dívidas previdenciárias dos Entes Públicos para com o IAPS. Conselheira Andréia 

pede reunião extraordinária ao Presidente Everton, com a presença da Diretora do 

IAPS, Senhora Hagmar de Lima e da contadora, Senhora Laura. Conselheiro Ari 

pede a Adriana sobre o índice usado para correção das dívidas, visto que a 
Prefeitura usa para seus tributos o indicador UPF e que tal índice foi reajustado em 

8,8% (oito vírgula oito por cento). A atualização do IPTU que passou de R$ 2,1034 

para R$ 2,2886. Dando origem aos 8,8%. Faz tal colocação por achar que estamos 

usando índice de menor valorização. Lendo a Lei número 7337 de treze de 

dezembro Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários 
referente aos meses de maio a outubro de 2010 constando que os valores serão 

atualizados pelo INPC e acrescido de juros legais de 0,5% (meio por cento). 

Adriana diz que o INPC é o adequado, por ter valorização melhor do que a UPF 

usada pela Secretaria da Fazenda. Ari pergunta ainda sobre quantos inquilinos o 
IAPS tem e qual o valor aproximado dos alugueis. Foi informado pela Adriana que 

pagam ao redor de: CFC R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); Câmara de 

Vereadores R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); SENAC R$ 4.600,00 (quatro 

mil e seiscentos reais) e Secretaria da Saúde R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo 
que a Secretaria da Saúde está atrasada desde novembro de 2010 em seus 

compromissos. Ari pergunta agora sobre os repasses das contribuições 

previdenciárias dos servidores. Pois no Totalizador de Receitas Analíticas de janeiro 

e fevereiro de 2011 consta como acumulado o valor de R$ 128.544,01 (cento e 

vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais com um centavo). E que 
deveria ter ingressado, nesse período, ao redor de R$ 1.400.000,00 (hum milhão 

e quatrocentos mil reais), salvo melhor juízo. Conselheira Andréia antecipa o tema 

da reunião extraordinária para conhecimento a fim de que as Servidoras estejam 

preparadas para dirimirem dúvidas. Pedira explicação sobre a lei 11.301 – 
aposentadoria especial para professores, diretores, assessores pedagógicos e afins 

por isso pede a presença da Diretora Hagmar de Lima. Andréia coloca que em 

reunião com a administração e a SMED a assessora jurídica da Secretaria de 

Educação, a advogada Gladis disse que o IAPS chamou a secretaria para tratar da 
regulamentação do assessoramento pedagógico e que o Instituto convidou o 

CEPROL e este não se fez presente. Coloca também que a Dr. Gladis, recebeu a 

solicitação do IAPS de que a lei que regulamenta o assessoramento apresente o rol 

de funções exercidas pelos professores, pois sem este o IAPS não poderia 
encaminhar as aposentadorias. Andreia coloca que está na direção do CEPROL 

Sindicato, e que tem o maior interesse em resolver a questão de aposentadorias 

que hoje não estão sendo encaminhadas e se este tivesse conhecimento de tal 

reunião estaria presente. Andreia solicita que na reunião extraordinário o IAPS 

apresente justificativa do porque do rol de funções, já que esta função é do 
Recursos Humanos. Genésio comenta que o assunto deve ser tratado com o RH e 

principalmente com os Vereadores por tratar de matéria legal. O IAPS cumpre o 
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que está previsto em lei. O IAPS não tem autonomia para definir isso. É fiscalizado 

pelo TCE-RS que faz retroagir o ato de aposentadoria se estiver em desacordo com 

a legislação, não homologando a aposentadoria pretendida. Comentou que Guardas 
Municipais abordaram pauta semelhante para desconto a maior para o IAPS. E que 

o IAPS tem interesse em receber recursos, mas no pode fazê-lo por não ter amparo 

em lei. Adriana diz o RH (Recursos Humanos) da Prefeitura deve constar o termo 

correto no documento enviado ao IAPS sobre o Professor para que possa se 
aposentar aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço e que o RH não envia tal 

documento. Ficando o IAPS com o ônus de explicar isso ao Servidor. Ari comenta 

com Everton que Hagmar de Lima quer inscrever-se como Conselheira no próximo 

pleito. E na lei não diz que o Servidor da Câmara de Vereadores será o titular. A 
titularidade é obtida pelo número de votos obtido no pleito. Ari entregou a Adriana 

a Ata número 200 (duzentos) e as Certidões de número 005 e 006. Todas 

assinadas por Everton e Ari para fixar no livro de Atas do CMP-IAPS. Ressaltado os 

valores monetários mais significativos dos documentos entregues pela Adriana: 
Totalizador de Receita Analítica de dezembro Contribuição do Servidor ativo 

para RPPS R$ 3.330.729,12 (três milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e 

vinte e nove reais cm doze centavos); Aluguel de imóveis públicos R$ 27.506,60 

(vinte e sete mil quinhentos e seis reais com sessenta centavos); Remuneração 

Investimentos RPPS em Renda Fixa R$ 1.548.367,00 (hum milhão, quinhentos e 
quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais); Contribuição Patronal R$ 

9.595,87 (nove mil quinhentos e noventa e cinco reais com oitenta e sete 

centavos); Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de 

Débito R$ 21.733,63 (vinte e um mil setecentos e trinta e três reais com sessenta 
e três centavos). Aluguéis R$ 24.281,28 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta e 

um reais com vinte e oito centavos) lançado como Receita Corrente Intra 

Orçamentária. Everton convoca reunião extraordinária para dia seis de abril as 

quatorze horas neste mesmo local. ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada 
pelo Presidente Everton às quinze horas e trinta minutos Eu, ARI Mocellin, 

Secretário, redigi a presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada em seis 

de abril de dois mil e onze pelo Presidente e Secretário. 


