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1 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS 

2 	PREVIDÊNCIA — COFIS 

3 	Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017, às 8h30min, na sede da Manaus Previdência, 

4 	reuniram-se em Reunião Ordinária os Conselheiros Raimundo Nonato de Oliveira (Presidente) e os 

5 	membros Orlando Ferreira Cruz, Walber Moraes dos Reis, Paulo Rodrigues de Souza e lvana Gomes 

6 	Melo Martins. Aberta a reunião e verificada a presença de todos os membros, o Presidente do 

7 	Conselho Fiscal, Raimundo Nonato de Oliveira, cumprimentou e agradeceu à presença de todos, e, na 

8 	sequência, passou-se à leitura da pauta do dia: 1) leitura da ata da reunião anterior; 2) análise, 

9 	discussão e recomendação, ou não, da aprovação do Balancete do mês de novembro de 2016; 3) 

10 	posse do novo secretário do COFIS; 4) outros, se houver. Dando atendimento à pauta do dia, o 

11 	Presidente do Conselho solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior que, depois de discutida, foi 

12 	aprovada pelos Conselheiros e assinada por todos. Dando-se prosseguimento à pauta, os conselheiros 

13 	analisaram os balancetes de novembro/2016 e demais peças contábeis e orçamentárias, Comparativo 

14 	da Receita, Demonstrativo da Despesa, Rentabilidade dos Fundos de Investimentos referente à 

15 	competência novembro/2016. Os conselheiros opinaram sobre as partes dos componentes patrimoniais 

16 	analisados: Orlando, em relação às Receitas com a previsão de R$ 255.128.000,00, e em referência ao 

17 	mês de novembro, houve uma arrecadação de R$ 25,042.734,95, somando um saldo acumulado de R$ 

18 	222.386,731,69, dentre as quais se sobressaem as parcelas das "Contribuições Patronal Serv Ativo 

19 	Civil do RPPS" de R$ 10.486.800.88 e "Contribuições De Servidor Ativo Para, o RPPS" de R$ 

20 	7.692.437,21. Walber, quanto às Despesas, que possuem um valor autorizado de R$ 297.140.454,78, 

21 	está com empenhamento no mês de novembro de R$ 26.140.516,83 e acumulado até esse mês de R$ 

22 	226.558.993,66, mantendo-se equilibrados os gastos e demonstrando uma economia orçamentária de 

23 	acordo com a média mensal, correspondendo a 23,7 % do valor total previsto, em novembro. Tomando 

24 	a palavra, o presidente ressaltou a observância dos limites orçamentários a serem contemplados pela 

25 	gestão previdenciária municipal em vista das dificuldades vividas no país neste momento. A economia 

26 	orçamentária é necessária e deve estar de acordo com os objetivos legais, financeiros e atuariais da 

27 	Manaus Previdência, fato que releva ainda mais a importância de serem mantidos e estabelecidos os 

28 	equilíbrios financeiro e atuarial, vislumbrando-se a não elevação das despesas, sejam quais forem, 

29 	principalmente com pessoal, e o incremento das receitas. lvana, quanto ao Passivo: as provisões 

30 	foram realizadas nos respectivos meses, mas, em relação às demais obrigações a curto prazo, ainda 

31 	constam saldos que não foram pagos ou regularizados como Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores 

32 	e Benefícios Previdenciários a Pagar de Exercícios Anteriores e das Consignações correspondentes a 

33 	exercícios anteriores das contas Retenção Relativa a Vale Alimentação e Indenizações e Restituições 	, 
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34 	Diversas de Exercícios Anteriores. Valores esses que se encontram desde janeiro/2016 sem nenhuma 

35 	movimentação de regularização. Paulo, relativo às rentabilidades de Aplicações e Investimentos: houve 

36 	rendimentos negativos (resumo) no valor de R$ 7.791.354,45. No mês de novembro, houve perdas nos 

37 	rendimentos de R$ 12.512.464,09 embora hajam obtidos ganhos de R$ 4.721.109,63, implicando 

38 	aquele rendimento final negativo no mês em referência. Após a análise do Balancete de 

39 	novembro/2016 e demais peças orçamentárias, os Conselheiros recomendaram a aprovação das 

40 	contas do respectivo mês, que seguem para a apreciação do Conselho Municipal de Previdência - 

41 	CMP. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu à presença de todos e declarou 

42 	encerrada a reunião às 10h35min, da qual eu, Walber Moraes dos Reis, Secretário, redigi e lavrei a 

43 	presente ata, que assino com os Membros/Conselhe'r 's do Conselho Fiscal inframencionados. 

44 	Raimundo Nonato de Oliveira 

45 	Orlando Ferreira Cruz 	 

46 	Walber Moraes dos Reis 	 

47 	Paulo Rodrigues de Souza 	 

48 	lvana Gomes Melo Martins 	 
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