Ata –2º Reunião Extraordinária - ConselhosPrevidenciário e Fiscal IPREMAR/2017

(Aprovada a Proposta Orçamentária – PPA 2018-2021, LDO e LOA)
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois Mil e dezessete, às oito horas e
trinta minutos, nas dependências da Sede do IPREMAR, sito à Rua Bom Jesus nº 225, Bairro
Centro, neste Município, foi realizada a reunião Extraordinária do Conselho Previdenciárioe
Fiscal do IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Elizangela B Borba
Desbesell, Mari Terezinha Gomes, Carmem Lucia Vieira da Silva,Marilda Pereira
Barbosa,Gisleine Matias Braga, e ainda o Diretor Administrativo Financeiro e de Benefícios,
Senhor Rubens Correa Soares Filho, e a Diretora Executiva senhorita Sheila Cristina
Anacleto, para tratar dos seguintes assuntos: Aprovação do Plano Plurianual (2018 - 2021),
Orçamento para 2018, LDO e LOA (já aprovadas pela Câmara de Vereadores; Concurso
Público; Contratação de Sistema Previdenciário; Pagamento indevido realizado pela Caixa
Econômica Federal (e-mail falso). A Presidente Sheila Cristina Anacleto deu início
agradecendo à presença de todos, em seguida apresentou a LOA para 2018 no valor de R$
21.567.000,00, e esclareceu que a proposta orçamentária para 2018 e o PPA foi elaborado
pela contadora deste Instituto (Samara), juntamente com a Diretoria, e que as receitas e
despesas descritas são estimativas, ou seja, estes valores podem sofrer alteração, havendo
necessidade estas poderão ser alteradas, após apresentação do PPA e LOA, estes foram
aprovados pelos conselheiros presentes. Em seguida foi relatada a situação do concurso
público, a Diretora apresentou uma estimativa dos gastos com pessoal, caso os aprovados
fossem convocados (agente administrativo, advogado e contador), levando em consideração
que atualmente a taxa administrativa já está quase toda comprometida, observou-se que não
seria possível cobrir estas novas despesas, porém um ano após a prefeitura convocar seus
aprovados a taxa administrativa aumentará, o que permitiria convocar os aprovados para as
vagas do IPREMAR, desta forma a melhor maneira de realizar o concurso seria com cadastro
de reserva técnica, justificando que se faz necessário devido a taxa administrativa do
Instituto depender da folha efetiva da Prefeitura e Câmara de Vereadores. Como o
procurador do Município (Adão) questionou tal decisão, alegando que por haver vagas em
aberto não poderá serem abertas vagas como reserva técnica, já o Presidente da Comissão do
Concurso (Edson Teté), disse que não há problemas em abrir vagas como reserva técnica
desde que seja descrito corretamente no edital, inclusive relatou que já havia tido esta
conversa com o senhor Reinaldo do TCE, a Diretora levou a situação ao conhecimento da
Consultora Jurídica do IPREMAR (Claudia) a qual, esclareceu, por e-mail, que:“O STF já
decidiu que o ente pode promover concurso com cadastro reserva e o candidato aprovado em
concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de
direito à nomeação.Porém, considerando os julgamentos do STJ e do STF, a expectativa de
direito do candidato aprovado em cadastro reserva se aproxima quando a Administração,
durante o período de validade do concurso, prover o cargo vago, para o qual há candidatos
aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária (em comissão,
terceirização). Ou seja, existe o candidato aprovado em cadastro reserva, mas a
Administração contrata de forma terceirizada. Claro que, no caso presente, temos a devida
justificativa,atualmente terceirizado custa R$1.000,00 e o efetivo custaria R$3.000,00. Mas
teria esse incomodo para se justificar, ainda mais que tivesse conhecimento do interesse do
Procurador, e a possibilidade de ter que chamar os aprovados em cadastro reserva e com a
rescisão imediata dos contratos.” Tendo apresentado esta situação aos conselheiros a
Diretora solicitou a opinião deles a respeito da forma que o Instituto deve realizar o concurso
(vaga normal ou reserva técnica) ou mesmo se não devemos realizar concurso em conjunto com
a Prefeitura. Levando em consideração o relato da Diretora, o esclarecimento da consultora
jurídica e o fato do Instituto não ter condições de realizar concurso sozinho, os conselheiros

aprovaram a realização do concurso abrindo vagas como reserva técnica. Em seguida a
Diretora informou que a adesão ao sistema de contabilidade e folha da Prefeitura (IPM) foi
aprovada pelo controle interno, o próximo passo será contratarmos um sistema previdenciário,
pois o sistema da IPM realiza somente as rotinas de folha de pagamento, e é indispensável
para o bom andamento do Instituto ter um sistema para simulação e controle de benefícios,
além de cadastro de ativos e inativos. Sobre esta questão os conselheiros decidiram que deve
ficar a cargo da diretoria a escolha e contratação deste sistema, visto que são eles que irão
utiliza-lo, portanto estão aptos a analisar não somente o custo, mas também se ele é
compatível com as necessidades do Instituto. Neste momento a Diretora informou que já
recebeu alguns orçamentos, e que contatou outros Institutos, para verificar se na prática eles
atendem as necessidades do Instituto, relatou ainda que, o preço está na faixa de R$
7.200,00 à 7.900,00, porém recebeu um orçamento de R$ 4.200,00, o qual, verificou-se que
as funcionalidades não atendem as necessidades do Instituto (não gera arquivo para o atuário,
e nem exporta dados da folha de pagamento, ex.: relação de salários de contribuição), por
este sistema não importar e exportar arquivos, tornando as rotinas mais ágeis e seguras, a
Diretoria sugeriu que esta proposta seja desconsiderada. Analisando os orçamentos
apresentados os conselheiros acataram a decisão de rejeitar a proposta da InfoPrev, ficando
assim a Actuary com a melhor proposta até o momento, no entanto, não havia sido realizado
teste neste sistema pois o acesso foi liberado apenas hoje, sendo assim, o conselho decidiu
autorizar a Diretoria a contratar o sistema que julgar melhor, baseado não apenas no menor
orçamento, mas também nas funcionalidades, visto que é comum um sistema diferir do outro
quanto as funções disponibilizadas o que justifica a diferença de preço. Na sequencia a
Diretora relatou que enviaram dois ofícios falsos, por e-mail, à Caixa Econômica Federal
solicitando pagamento de suposto aposentado, no tal ofício constavam as assinaturas dos
Diretores Rubens Correa Soares Filho, Sheila Cristina Anacleto e da Conselheira Mari
Terezinha Gomes, ao verificar o ofício ficou evidente que as assinaturas foram copiadas de
uma APR, documento publicado no site do Instituto por normal do Ministério, infelizmente a
Caixa efetuou o pagamento, porém o senhor Rubens percebeu a movimentação ao enviar os
extratos para a contadora, ao identificar a erro a Diretora Executiva solicitou a contestação
junto a Caixa, a qual providenciou a devolução dos valores, informou também que fez um
Boletim de ocorrência e enviou ofício à Caixa retificando os procedimentos autorizados para
pagamentos. Após o ocorrido o Consultor Financeiro e a Consultora Jurídica relataram que
outros Institutos foram alvos deste tipo de fraude. Tendo sido aprovados os assuntos
relatados e sem mais para o momento, a Diretora Executiva deu por encerrada a reunião com a
lavratura da ata que após lida e aprovada, vai assinada pela Diretora Executiva, Diretor
Administrativo Financeiro e de Benefícios, e pelos conselheiros presentes.
Anexos: PPA 2018-2021; Orçamento 2018 (Receitas e Despesas).
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