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1 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA 

2 MANAUS PREVIDÊNCIA - COFIS. 

3 	Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2016, às 8h30, na sede da Manaus Previdência, reuniram-se 

	

4 	em Reunião Ordinária os Conselheiros Raimundo Nonato de Oliveira (Presidente) e os membros 

	

5 	Orlando Ferreira Cruz, Walber Moraes dos Reis, Paulo Rodrigues de Souza e Ivana Gomes Meio 

	

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

	

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

	

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

	

9 	aprovação dos Balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2016; 3) outros, se houver. Dando 

	

10 	atendimento à pauta do dia, o Presidente do Conselho solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior 

11 	que, depois de discutida, foi aprovada pelos Conselheiros e assinada por todos. Prosséguindo e dando 

	

12 	atendimento à pauta do dia, os conselheiros analisaram os referidos balancetes e demais peças 

	

13 	contábeis e orçamentárias, Comparativo da Receita, Demonstrativo da Despesa, os Fundos de 

	

14 	Investimentos. O Presidente observou que no balancete do mês de janeiro não há diferenças nos totais 

	

15 	dos grupos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 (consolidado). No mês de fevereiro, também não. Os conselheiros 

	

16 	opinaram sobre as partes dos componentes patrimoniais analisados: Orlando, em relação às Receitas 

	

17 	com a previsão de R$ 255.128.000,00, em janeiro, e uma arrecadação de R$ 32.543.111,94; em 

	

18 	fevereiro, R$ 15.584.946,78, as quais estão condizentes com valores registrados nos balancetes. 

	

19 	Walber, quanto às Despesas, valor autorizado de R$ 295.128.000,00, com empenhamento em janeiro 

	

20 	de R$ 59.449.457,59 e fevereiro R$ 8.622.148,82. Ivana, quanto ao Passivo, as provisões foram 

	

21 	realizadas nos respectivos meses, mas, em relação às demais obrigações a curto prazo, constam 

	

22 	saldos que não foram pagos das consignações correspondentes ao exercício anterior. Paulo, relativo 

	

23 	às Aplicações e Investimentos, houve rendimentos positivos (resumo) tanto no mês de janeiro, R$ 

	

24 	4.584.996,58, quanto em fevereiro, R$ 10.539.392,67. No mês de janeiro, houve perdas nos 

	

25 	rendimentos de R$ 8.097.840,75, mas ganhos de R$ 12.682.837,33, implicando aquele rendimento 

	

26 	final positivo. Em fevereiro, perdas de R$ 2.177.385,31, ganhos de R$ 12.716.777,98. Em janeiro, 

	

27 	destaca-se no Anexo 10 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) a realização de 12,8% da 

	

28 	Receita prevista/orçada - R$ 32.543.111,94— quando comparada à media anual (R$ 21.260.666,67). 

	

29 	De modo inverso, a Despesa no Anexo 2 (Demonstrativo da Execução Orçamentária) realizou-se 

	

30 	acima da média anual (R$ 24.594.000,00) com o valor de R$ 59.449.457,59 (empenhado), 

	

31 	correspondente a 20,1% da Dotação Inicial do exercício, inclusas nesse percentual gastos com 

	

32 	manutenção funcional - serviços de pessoa jurídica (32,5%), censo previdenciário - serviços de 

	

33 	pessoa jurídica (65%), aposentadoria e pensões (86%, 40% e 25%). O Anexo 10, em fevereiro, a 
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realização da Receita total do exercício foi de 18,9% (acumulada) - R$ 48.128.058,72; somente em 
fevereiro, R$ 15.584.946,78 (6,1%). O Anexo 2, em fevereiro, demonstra um empenhamento 
acumulado de R$ 68.071.606,41 (23% da dotação total); somente em fevereiro, R$ 8.622.148,82 
(2,82%), inclusos aí gastos com manutenção funcional - serviços de pessoa jurídica - R$ 446.319,00 
(13%) - de fevereiro. Após a análise dos Balancetes de janeiro e fevereiro/2016, os Conselheiros 
recomendaram a aprovação das contas dos respectivos meses, que seguem para a apreciação do 
Conselho Municipal de Previdência - CMP. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu à 
presença de todos e declarou encerrada a reunião às 10h40, da qual eu, Ivana Gomes Meio Martins, 
Secretária, redigi e lavrei a presente ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal 
inframencionados. 
Raimundo Nonato de Oliveira .............................................................................................. 
Orlando Ferreira Cruz 
Walber Moraes dos Reis .............. 
Paulo Rodrigues de Souza ...................................................................... 
Ivana Gomes Meio Martins ........................................................................... 
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