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1 ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA 

	

2 	MANAUS PREVIDÊNCIA — COFIS. 

	

3 	Aos 14 .(quatorze) dias do mês de julho de 2017, às 8h30min, na sede da Manaus 

4 Previdência, reuniram-se em Reunião Extraordinária os Conselheiros Raimundo 

5 Nonato de Oliveira (Presidente) e os -membros Orlando Ferreira Cruz, Walber 

	

6 	Moraes dos Reis, Paulo Rodrigues de Souza e lvana Gomes Melo Martins. Aberta a 

7 reunião e verificada a presença de todos os membros, o Presidente do Conselho 

8 Fiscal, Raimundo Nonato de Oliveira, cumprimentou e agradeceu à presença de 

9 todos, e, na sequência, passou-se à leitura da pauta do dia: 1) leitura da ata da 

10 reunião anterior; 2) análise, discussão e recomendação, ou não, da aprovação do 

11 Balancete do mês de maio; 3) outros, se houver. Prosseguindo, os membros 

	

12 	conselheiros verificaram os documentos disponibilizados pelo Setor de Contabilidade 

	

13 	da Manaus Previdência previstos na Resolução COFIS n° 003/2016, artigo 2°, itens 

14 "a" a "t". Destes, apenas o Contrato de Locação de Imóveis não foi apresentado, 

	

15 	devido estar em processo de conclusão na SEMTRAD. Dando atendimento à pauta 

	

16 	do dia, o Presidente do Conselho solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior 

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

18 Prosseguindo, o Presidente solicitou a cada Conselheiro que analisasse sua parte 

	

19 	no balancete, conforme as atribuições definidas. Conselheiro Orlando, em relação às 

	

20 	receitas. Com  previsão de R$ 257.513.000,00 e, em referência a maio, houve uma 

21 arrecadação de R$ 24.481.019,68, somando um saldo acumulado de R$ 

22 118.952.383,77, correspondendo a 46 % do valor previsto. Destacam-se as 

	

23 	contribuições do servidor (33%) e patronal (45%). Parcelamento de R$ 1.426.825,68 

24 foi quitado. Conselheiro Walber, quanto às despesas, que possuem um valor 

25 autorizado de R$ 257.523.000,00, com seu empenhamento no mês maio R$ 

	

26 	19.411.465,11, sendo o acumulado até maio de R$ 98.278.134,39 (38,16 % do total 

27 da despesa fixada). Mantêm-se equilibrados os gastos de acordo com a média 

	

28 	mensal (R$ 21.460.250,00). Destacam-se as despesas com Benefícios e Custeio do 

	

29 	FFIN — R$ 13.484.083,34 (69,5%) e FPREV — R$ 5.127.622,93 (26,4%). Conselheiro 

30 Paulo, relativo às Aplicações e Investimentos, relata que houve rendimentos 

31 positivos de R$ 3.789.281,61 e negativos de R$ 10.018.847,11, implicando 

32 rendimento final negativo de R$ 6.229.565,50. Sobressaem-se os rendimentos 

33 negativos de longo prazo de Fl Renda Fixa — R$ 4.517.317,57 (dentre os quais 
ofi 
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34 	
"NTN-B — Tesouro IPCA — 2045" — R$ 3.457.655,26). Conselheira Nana, quanto ao 

35 Passivo, relata que as provisões foram realizadas no mês, mas, em relação às 

36 demais obrigações a curto prazo, ainda constam saldos que não foram pagos ou 

37 regularizados como das consignações correspondentes ao exercício, no mês de 

38 maio, dentre outras. Prosseguindo, a conselheira Ivana relatou sobre a folha de 

39 pagamento, cujo processo apresenta dispêndio de recursos com horas extras 

40 relativas a abril/2017 de servidores. Os registros das frequências diárias 

41 	apresentam-se disformes: alguns sem indicação de "Horário de Saída" para almoço, 

42 seu retorno e saída definitiva; outros, com registro único (maioria) de "Entrada" e 

43 	"Saída" do expediente (acima do horário normal de seis horas). Apuraram-se horas 

44 diversas das registradas no pagamento (folhas de frequência e quantitativos 

45 efetivamente pagos). Nota de Empenho n° 2017NE00264, Elemento de Despesa 

46 	31901605. Intervindo, o presidente destacou que esse fato indica a necessidade de 

47 maior controle de horas suplementares, melhor utilização dos recursos públicos e 

48 	previdenciários e parcimônia nesses gastos, além de otimização dos procedimentos 

49 de controle interno, que deve ser mais demandado, vistas as divergências 

50 	constantes das folhas de frequência no quantitativo de horas e seus registros e as 

51 	apontadas no próprio documento (folha de frequência), o que pode levar, no futuro, a 

52 	reivindicações trabalhistas na justiça. O presidente, ainda, por sua vez, falou sobre o 

53 Relatório de Investimentos de maio/2017, demonstrando sua composição aos 

54 demais conselheiros. 	Tal relatório expõe acerca dos investimentos e seu 

55 comportamento no cenário econômico nacional, evidenciando detalhes das 

56 	aplicações e dos rendimentos. A meta atuarial ainda segue não alcançada conforme 

57 demonstrado na página 3 (gráfico 3), explicada pelos problemas políticos 

58 econômicos vividos no país. São destaques no relatório as composições dos 

59 investimentos nas carteiras de alto risco (15,29%) e baixo risco (84,71%). O 

60 presidente, abordando a composição do Ativo e demais grupos de rubricas do 

	

61 	balancete em foco, relatou o decréscimo patrimonial de R$ 4.884.022,00 no Ativo, 

62 que se origina no Não Circulante, Investimentos de Longo Prazo, já relatado pelo 

63 Conselheiro Paulo quando tratou das Aplicações e dos Investimentos do RPPS, 

64 cujos rendimentos foram negativos, reduzindo o saldo daqueles investimentos 

	

65 	(rubrica 12230000). O balancete do mês, de modo geral, apresenta divergência de 

	

66 	R$ 2.011,47 no Passivo (rubrica 211.42, cujo saldo anterior revela essa divergência 
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67 	— deveria ser R$ 35.202,49; no entanto, registra R$ 37.213,96), fato que não permite 

	

68 	solução da equação patrimonial. As depreciações não foram registradas. O DIPR — 

69 Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses, apresentado de modo 

70 oficial, especifica valores analíticos de repasses e informações do FFIN e PREV 

71 oriundos de entes da municipalidade e suas destinações financeiras para aqueles 

	

72 	fundos — FFIN e FPREV — nos meses de março e abril. O DRAA — Demonstrativo de 

73 Resultados da Avaliação Atuarial, datado de 03/05/2017, apresenta resultados da 

74 avaliação atuarial, resume quantitativos de servidores, valores dos planos FFIN e 

75 FPREV, de folha de pagamento, bases para a Nota Técnica Atuarial e Cálculo 

	

76 	Atuarial para 2017. O DPIN — Demonstrativo da Política de Investimentos — resume 

77 todas as informações sobre os segmentos das aplicações, tipos de ativo, vínculos 

	

78 	legais, responsáveis da gestão e fiscalização (comitê/COFIS) etc. Após a análise do 

79 Balancete de maio/2017 e demais peças orçamentárias, os Conselheiros 

80 recomendaram a aprovação com ressalvas das contas do respectivo mês, que 

	

81 	seguem para a apreciação do Conselho Municipal de Previdência - CMP. Ressalvas: 

82 a) saldos patrimoniais do Passivo Circulante ainda persistem inconciliados, 

83 inobstante contumazes observações do COFIS; b) quantidade de horas extras e 

	

84 	registros das folhas de frequência incertos; c) divergência na equação patrimonial. 

	

85 	Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu à presença de todos e 

86 declarou encerrada a reunião às 10h35min, da qual eu, Walber Moraes dos Reis, 

	

87 	Secretário, redigi e lavrei a presente ata, que assino com os Membros/Conselheiros 

	

88 	do Conselho Fiscal inframencionados. 

	

89 	Raimundo Nonato de Oliveira 

	

90 	Orlando Ferreira Cruz 

	

91 	Walber Moraes dos Reis 

	

92 	Paulo Rodrigues de Souza 

	

93 	lvana Gomes Melo Martins 
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