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PREFEITURA DE MANAUS 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA - COFIS. 

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2016, às 8h30, na sede da Manaus Previdência, reuniram-se 

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

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

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

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

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

aprovação dos Balancetes dos meses de abril e maio de 2016; 3) outros, se houver. Dando 

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

que, depois de discutida, foi aprovada pelos Conselheiros e assinada por todos. Antes de dar 

prosseguimento à pauta, o Presidente solicitou que se registrasse em ata o não cumprimento, pelo 

Setor de Contabilidade da Manaus Previdência, da entrega tempestiva dos balancetes mensais e 

demais peças contábeis dos meses de abril e maio/2016 para análise deste conselho, o que ocorreu 

somente no horário da reunião aos conselheiros. Também, foi decidida pelo Presidente e demais 

conselheiros a elaboração de ofício convidando o Diretor Presidente da Manaus Previdência para 

participar da próxima reunião ordinária deste Conselho que será realizada dia 9/9/2016. Dando 

prosseguimento à pauta, os conselheiros analisaram os referidos balancetes e demais peças contábeis 

e orçamentárias, Comparativo da Receita, Demonstrativo da Despesa, os Fundos de Investimentos. Os 

conselheiros opinaram sobre as partes dos componentes patrimoniais analisados: Orlando, em relação 

às Receitas com a previsão de R$ 255.128.000,00, e em referência ao mês de abril, houve uma 

arrecadação de R$ 11.984.415,23; e em maio, de R$ 16.321.557,93, somando um saldo acumulado de 

R$ 89.357.458,26, correspondendo a 35,02% do valor total previsto, dentre as quais sobressaem as 

parcelas das contribuições patronais "Servidor Ativo". Walber, quanto às Despesas, que possuem um 

valor autorizado de R$ 295.128.000,00, com empenhamento até o mês de abril de R$ 92.721.390,74 e 

acumulado até maio de R$ 103.793.332,67, mantendo-se equilibrados os gastos de acordo com a 

média mensal. lvana, quanto ao Passivo, as provisões foram realizadas nos respectivos meses, mas, 

em relação às demais obrigações a curto prazo, ainda constam saldos que não foram pagos ou 

regularizados como Pessoal a Pagar e Benefícios Previdenciários a Pagar das consignações 

correspondentes a exercícios anteriores. Paulo, relativo às Aplicações e Investimentos, houve 

rendimentos positivos (resumo) tanto no mês de abril, R$ 10.047.964,59, quanto em maio, R$ 

2.528.282,42. No mês de abril, houve perdas nos rendimentos de R$ 5.822.568,34, mas ganhos d R$ ,c_i 
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34 	15.870.532,93, implicando aquele rendimento final positivo. Igualmente em maio, perdas de. R$ 

35 	3.092.699,07 e ganhos de R$ 5.620.981,49. Após a análise dos Balancetes de abril e maio/2016, os 

36 	Conselheiros recomendaram a aprovação das contas dos respectivos meses, que seguem para a 

37 	apreciação do Conselho Municipal de Previdência - CMP. Nada mais havendo a ser tratado, o 

38 	Presidente agradeceu à presença de todos e declarou encerrada a reunião às 11h10, da qual eu, Ivana 

39 Gomes Melo Martins, Secretária, redigi e lavrei a presente ata, que assino com os 

40 	Membros/Conselheiros do Conselho Fiscákir\framencionados, 

41 	Raimundo Nonato de Oliveira 

42 	Orlando Ferreira Cruz 	 

43 	Walber Moraes dos Reis 	 

44 	Paulo Rodrigues de Souza 	 

45 	Ivana Gomes Melo Martins 	 
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