CONSELHO FISCAL - PREVNAS

PARECER n°008/2020
Interessado: Diretoria do PREVNAS
Assunto: Verificação e Análise do Balancete
Período: JUNHO DE 2020
0 Conselho Fiscal do PREVNAS "Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Nova Alvorada do Sul/MS", reuniu-se na sede do Instituto no dia 14 de Julho de 2020 com o objetivo de
analisar, verificar e dar parecer sobre os movimentos contábeis e financeiros referentes ao mês de:
JUNHO DE 2020.
I - As despesas realizadas no período correspondem ás especificadas nas movimentações contábeis e
financeiras apresentadas para apreciação.
II - Quando da conferência técnica do relatório do referido mês verificou-se que a organização e
apresentação do mesmo encontram-se compatível com as normas regimentais.
Ill - Da apreciação geral visualiza-se que os gastos e despesas do período de JUNHO DE 2020
correspondem as receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo
sido aprovados por esse Conselho.
IV - Registramos que foram feitos os repasses nos seguintes valores: dos servidores municipais do
(Retido) da Prefeitura o valor de R$ 222.368,67 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta e oito
reais e sessenta e sete centavos) e do valor patronal da Prefeitura de R$ 323.335,64 (trezentos e vinte e
três mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); Dos servidores da Câmara Municipal
(Retido) o valor de R$ 4.766,53 (quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três
centavos), o patronal da Câmara no valor de R$ 7.539,81 (sete mil quinhentos e trinta e nove reais e
oitenta e um centavos); Contribuição de inativos e pensionistas, o valor de: R$ 2.452,18 (Dois mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos). 0 resultado das aplicações financeiras no valor
de R$ 269.095,03 (duzentos e sessenta e nove mil e noventa e cinco reais e três centavos), ainda
registramos outras receitas que são oriundas dos Parcelamentos e Restituições, no valor de R$ 72.764,12
(setenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos). Registramos ainda os atrasos
no mês de Julho de 2019, no valor de R$ 178.841,05 (Cento e Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e
Um Reais e Cinco Centavos); no mês de Agosto de 2019 no valor R$ 179.312,32 (cento e setenta e nove
mil trezentos e doze reais e trinta e dois 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 140.674,51 (cento e quarenta mil, seiscentos e setenta e quatro
reais e cinquenta e um centavos); referente ao mês de Outubro de 2019, restando repassar um valor de
R$ 182.814,76 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), houve
repasse do FUNDEB no valor de R$ 443.442,32 (Quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e
quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), faltando ainda repassar R$ 202.153,02 (Duzentos e dois
mil, cento e cinquenta e três reais e dois centavos) da Prefeitura e Saúde, referente ao mês de Novembro
de 2019; no mês de Dezembro de 2019, atraso no valor de R$ 320.514,87 (trezentos e vinte e mil
quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos); o Décimo Terceiro Salario de 2019, atraso no valor
de R$ 244.199,55 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e cinco
centavos; em Janeiro de 2020, o valor em atraso da Prefeitura Municipal referente ao patronal é de R$
183.921,58 ( Cento e oitenta e três mil, novecentos e vinte um reais e cinquenta e oito centavos); no mês
de Fevereiro de 2020, atraso no valor de 186.109,06 (Cento e oitenta e seis mil, cento e nove reais e seis
centavos); em Margo de 2020, o valor em atraso da Prefeitura Municipal referente ao patronal é de R$
194.905,10 (Cento e noventa e quatro mil, novecentos e cinco reais e dez centavos); No mes de Abril de
2020, houve um repasse do FUNDEB no valor de 167.827,36 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e
vinte e sete reais e trinta e seis centavos), restando um valor em atraso referente ao patronal da Prefeitura
Municipal de R$ 195.387,74 (cento e noventa e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro
centavos); Em Maio houve pagamento de R$ /55.982,13 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e
oitenta e dois reais e treze centavos) referente ao FUNDEB, restando R$ 194.948,80 (cento e noventa e
quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) em atraso, referente ao patronal da

Prefeitura e Saúde. De Julho de 2019 a Maio de 2020, o valor total em atraso do patronal da Prefeitura
Municipal é de R$ 2.807.640,02 (dois milhões oitocentos e sete mil seiscentos e quarenta reais e dois
centavos)
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PREVNAS
PARECER no 008/ 2020
Interessado: Diretoria do PREVNAS
Assunto: Verificação e Análise do Balancete
Período: JUNHO DE 2020
0 Conselho Fiscal do PREVNAS "Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do
Sul/MS", reuniu-se na sede do Instituto no dia 14 de Julho de 2020 com o objetivo de analisar, verificar e dar parecer
sobre os movimentos contábeis e financeiros referentes ao mês de: JUNHO DE 2020.
I - As despesas realizadas no período correspondem às especificadas nas movimentações contábeis e financeiras
apresentadas para apreciação.
II - Quando da conferência técnica do relatório do referido mês verificou-se que a organização e apresentação do
mesmo encontram-se compativel com as normas regimentais.
III - Da apreciação geral visualiza-se que os gastos e despesas do período de JUNHO DE 2020 correspondem

as receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por esse
Conselho.
IV - Registramos que foram feitos os repasses nos seguintes valores: dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R$ 222.368,67 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e sesqenta e sete centavos)
e do valor patronal da Prefeitura de R$ 321335,64 (trezentos e vinte e três mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); Dos servidores da Câmara Municipal (Retido) o valor de R$ 4.766,53 (quatro mil setecentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), o patronal da Camara no valor de R$ 7.539,81 (sete mil quinhentos
e trinta e nove reais e oitenta e um centavos); Contribuição de inativos e pensionistas, o valor de: R$ 2.452,18 (Dois
mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos). 0 resultado das aplicações financeiras no valor de R$
269.095,03 (duzentos e sessenta e nove mil e noventa e cinco reais e três centavos), ainda registramos outras receitas
que são oriundas dos Parcelamentos e Restituições, no valor de R$ 72.764,12 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta
e quatro reais e doze centavos). Registramos ainda os atrasos no mês de Julho de 2019, no valor de R$ 178.841,05
(Cento e Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinco Centavos); no mês de Agosto de 2019 no valor
R$ 179.312,32 (cento e setenta e nove mil trezentos e doze reais e trinta e dois 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 140.674,51 (cento e quarenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta e um centavos); referente ao mês de Outubro de 2019, restando repassar um valor de R$ 182.814,76 (cento
e oitenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), houve repasse do FUNDEB no valor de R$
443.442,32 (Quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), faltando ainda repassar R$ 202.153,02 (Duzentos e dois mil, cento e cinquenta e três reais e dois centavos) da Prefeitura
e Saúde, referente ao mês de Novembro de 2019; no mês de Dezembro de 2019, atraso no valor de R$ 320.514,87
(trezentos e vinte e mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos); o Décimo Terceiro Salario de 2019,
atraso no valor de R$ 244.199,55 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e cinco
centavos; em Janeiro de 2020, o valor em atraso da Prefeitura Municipal referente ao patronal é de R$ 183.921,58 (
Cento e oitenta e três mil, novecentos e vinte um reais e cinquenta e oito centavos); no mês de Fevereiro de 2020, atraso no valor de 186.109,06 (Cento e oitenta e seis mil, cento e nove reais e seis centavos); em Margo de 2020, o valor
em atraso da Prefeitura Municipal referente ao patronal é de R$ 194.905,10 (Cento e noventa e quatro mil, novecentos
e cinco reais e dez centavos); No mês de Abril de 2020, houve um repasse do FUNDEB no valor de 167.827,36 (cento
e sessenta e sete mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), restando um valor em atraso referente ao
patronal da Prefeitura Municipal de R$ 195.387,74 (cento e noventa e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta
e quatro centavos); Em Maio houve pagamento de R$ 155.982,13 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta
e dois reais e treze centavos) referente ao FUNDEB, restando R$ 194.948,80 (cento e noventa e quatro mil novecentos
e quarenta e oito reais e oitenta centavos) em atraso, referente ao patronal da Prefeitura e Saúde. De Julho de 2019 a
Maio de 2020, o valor total em atraso do patronal da Prefeitura Municipal é de R$ 2.807.640,02 (dois milhões oitocentos
e sete mil seiscentos e quarenta reais e dois centavos).
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