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1 ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS 

	

2 	PREVIDÊNCIA — COFIS. 

	

3 	Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2016, às 8h30, na sede da Manaus Previdência, reuniram-se em 

	

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

	

5 	Moraes dos Reis, Paulo Rodrigues de Souza e Ivana Gomes Melo Martins. O conselheiro Orlando 

	

6 	Ferreira Cruz informou ao senhor Presidente que não poderia estar presente pois estava em viagem 

	

7 	pelo Conselho Regional de Administração. Aberta a reunião, e verificada a existência da maioria dos 

	

8 	membros, o Presidente do Conselho Fiscal, Raimundo Nonato de Oliveira, cumprimentou e agradeceu 

	

9 	à presença de todos. Na sequência, passou-se à leitura da pauta do dia: 1) leitura da ata da reunião 

	

10 	anterior; 2) análise, discussão e aprovação do Balancete do mês de março de 2016; 3) outros, se 

	

11 	houver. Dando atendimento à pauta do dia, o Presidente do Conselho, antes da leitura da ata anterior, 

	

12 	solicitou que fossem discutidas e aprovadas as novas datas das reuniões ordinárias do exercício de 

	

13 	2016. Ficou, então, assim decidido: Quarta (4a) Reunião Ordinária — dia 15/7/2016, Quinta (5a) Reunião 

	

14 	Ordinária — dia 9/9/2016 e Sexta (6a) Reunião Ordinária — dia 11/11/2016. Em seguida, foi lida a ata da 

	

15 	reunião anterior que, depois de discutida, foi aprovada pelos Conselheiros e assinada por todos os 

	

16 	presentes. Prosseguindo e dando atendimento à pauta do dia, os conselheiros analisaram o Balancete 

	

17 	do mês de março e demais peças contábeis e orçamentárias, conjuntamente, Comparativo da Receita, 

	

18 	Demonstrativo da Despesa, os Fundos de Investimento. Os conselheiros opinaram sobre as partes dos 

	

19 	componentes patrimoniais analisados: no Ativo, ressaltam-se os "Créditos tributários a receber" 

	

20 	relativos a parcelamentos patronais no valor de R$ 7.866.346,30 (curto prazo) e R$ 220.499.858,27 

	

21 	(longo prazo) e a variação positiva do Ativo em relação a fevereiro de R$ 21.961.703,26 (rentabilidade 

	

22 	dos Fundos principalmente), as amortizações do Intangível (software) não foram registradas; em 

	

23 	relação às Receitas, o valor arrecadado resultou num montante de R$12.922.894,48/mês, 

	

24 	correspondente a 21% em relação ao arrecadado nesse 1° trimestre (R$ 61.051.485,10) e a 5% do 

	

25 	orçado, às quais estão condizentes com valores registrados nos balancetes. Quanto às Despesas, um 

	

26 	valor empenhado acumulado até o presente mês o valor de R$ 80.676.467,75 (27,3% do total orçado). 

	

27 	Quanto ao Passivo, as provisões foram realizadas no respectivo mês, mas, em relação às demais 

	

28 	obrigações a curto prazo, constam saldos que ainda não foram pagos ou regularizados de exercícios 

	

29 	anteriores como Pessoal a Pagar e Benefícios Previdenciários a Pagar das consignações 

	

30 	correspondentes ao exercício anterior, constituindo-se, ainda, diferenças contábeis ou não a 

	

31 	regularizar. O Anexo 10, em março, a realização da Receita total do exercício foi de 23,9% (acumulada) 

	

32 	— R$ 61.051.485,10; e somente em março R$ 12.922.894,48 (5,1%). O Anexo 2, dados até março, 

	

33 	demonstra um empenhamento acumulado de R$ 80.676.467,75 (27,3% da dotação total), inclusos aí 
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34 	gastos com manutenção funcional — serviços de pessoa jurídica — R$ 1.803.680,23 (2,2%), Benefícios 

35 	Previdenciários — Aposentadorias e Pensões — R$74.998.755,61 (93%), entre outros; e somente em 

36 	março R$ 12.604.861,34, que corresponde a 15,6% da despesa total realizada neste 1° trimestre. Em 

37 	relação à rentabilidade dos Fundos de Investimento, constantes do Resumo, houve ganhos no valor de 

38 	R$15.785.065,88, mas perdas no valor de R$1.091.284,20, resultando entre os dois valores rendimento 

39 	final positivo no valor de R$14.693.780,68. Após a análise do Balancete de março/2016, os 

40 	Conselheiros presentes recomendaram a aprovação das contas do respectivo mês, que seguem para a 

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

42 	Presidente agradeceu à presença de todos e declarou encerrada a reunião às 10h30, da qual eu, lvana 

43 

44 	Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal inframe cionados. 

45 	Raimundo Nonato de Oliveira  
	f'4‘ 

¡ir 

e 

46 	Orlando Ferreira Cruz 	  

47 	Walber Moraes dos Reis 	  

48 	Paulo Rodrigues de Souza 	 

49 	lvana Gomes Melo Martins 	 

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