INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS
CONSELHO FISCAL — PREVNAS
Gestão 2018/2021
ATA N. ° 12/2019
No dia doze de Dezembro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho
Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL — PREVNAS. Os Conselheiros
presentes Luiz Antonio Conceição Centurion, Adriana de Souza Dávalo e
Raquel Aparecida Fontana (suplente da conselheira Rosana Barbosa Muniz);
em reunião ordinária, na sede do Instituto na Avenida lrineu de Souza Araújo n°676,
Jardim Eldorado em Nova Alvorada do Sul/MS, com objetivo de análise e aprovação
do balancete de Novembro, e finalizarmos o Parecer 12/2019 do mês de Novembro.
Registramos que foram feitos os repasses nos seguintes valores: dos servidores
municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R$ 204.329,67 (duzentos e quatro mil
trezentos e vinte e nove reais e sessenta a sete centavos) e do valor patronal da
Prefeitura de R$ 279.995,44 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e
cinco reais e quarenta e quatro centavos); Dos servidores da Câmara Municipal
(Retido) o valor de R$ 4.367,74 (Quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e
setenta e quatro centavos), o patronal da Câmara no valor de R$ 6.908,99 (Seis mil,
novecentos e oito reais e noventa e nove centavos); Contribuição de inativos e
pensionistas, o valor de: R$ 2.296,41 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e
quarenta e um centavos). 0 resultado das aplicações financeiras no valor de R$ 163.857,85 (cento e sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta
e cinco centavos negativos), ainda registramos outras receitas que são oriundas dos
Parcelamentos e Restituições, no valor de R$ 45.438,59 (quarenta e cinco mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Registramos que os
valores que estavam em atraso, sendo eles o repasse do valor patronal da Prefeitura
Municipal referente ao 13° salário, no valor de R$ 131.265,29 (cento e trinta e um
mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos); referente ao mês de
Dezembro de 2018, no valor de R$ 191.739,34 (cento e noventa e um mil,
setecentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos); referente ao Patronal de
Janeiro R$ 151.811,58 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e onze reais e
cinquenta e oito centavos); Fevereiro R$ 164.548,33 (cento e sessenta e quatro mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos); Março R$ 167.752,01 L(cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo)4
Abril R$ 166.831,99 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e
Noventa e Nove Centavos); Maio R$ 166.387,60 (Cento e Sessenta e Seis Mil,
Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos); Junho R$ 183.362,24
(Cento e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Quatro
Centavos), estão sendo parcelados, no valor total de R$1.306.723,74 (Um milhão,
Trezentos e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Quatro
Centavos), foram parcelados e enviados ao CADPREV WEB, e estamos aguardan
a análise e aprovação pela Secretaria de Previdência Social; Registramos ainda os
atrasos no mês de Julho, no valor é de R$ 178.841,05 (Cento e Setenta e Oito Mil,
Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinco Centavos); no mês de Agosto R$
179.312,32 (cento e setenta e nove mil trezentos e doze reais e trinta e dois
centavos), sendo que, houve um repasse do FUNDEB, no valor de R$ 139.401,58
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(cento e trinta e nove mil quatrocentos e um reais e cinquenta e oito centavos); no
mês de Setembro de 2019, no valor de R$ 182.393,13 (cento e oitenta e dois mil
trezentos e noventa e três reais e treze centavos), sendo que houve um repasse do
FUNDEB, no valor de 139.991,65 (cento e trinta e nove mil novecentos e noventa e
um reais e sessenta e cinco centavos) e no mês de Outubro de 2019, no valor de R$
323.489,27 (trezentos e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e
sete centavos). Registramos ainda, que ainda não foi possível realizar a Eleição para
escolher o Presidente, devido a falta de membros titulares suficientes para votação,
ficando acordado que a Eleição será na próxima reunião. Sem mais eu Raquel
Aparecida Fontana, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e demais
presentes.
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