
ATA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANGRA DOS REIS

ATA DO CONSELHO FISCAL(CONFIS)

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2014
LOCAL: SEDEDO ANGRAPREV

PAUTA: ANÁLISE DE DOCUMnJTOS DAS CONTAS REFERENTEAO ANO 2013

PARTICIPArJTES: RÔMULO OLIVEIRA CAVALCAt.JTI, I:ABEL CF:ISTII.JARODRIGUES, ALEXAtJDRE
DEOLIVEIRA RAYMUNDO ERICARDO DEAGOSTIf\JO

Aús nove dias dú mês de maio do ano de duis mil '= quator::,~, reuniram-se às quatoD:: horas, .

na sede do Instituto de Previdéncia Súcial do Município cl.:: Angra dLI~ Reis - Ar JGRAPP.EV,os

membros dü Conselho Fiscal cio) Angraprev (Cúnfj::;). Pre::;,~nt,~!jà reunião) 05 conselheiros,

Rômulo Oliveira Cavalcanti, I::abel Cristina P.üdrigues, AI,~:.andre ele Oliveira Raymund,) e
Rio:ardo de Agustino. A r,::uniãü teve iní.::io com a ju.;tificativa da aus,~nda da con~elheira M3ria

da Cúncdção Cü::;ta Fernandes pel0 President,:: do Cün$élhü, SI'. P.ômulü, 0nde informou que a

mesma manjf.~st(lu, do:: forma verbal, que não poderia mais fa::er palto:: do conselho por

motivos de ordem farniliar. Em s.~guida 05 con~elheircos pr,::sent,::s debateram sübre ü]mo 'se

daria a anális,? das contas d.) Angraprev, cüm baSE: nos dücurnentos já d.;: po~se do conselho.

Após debat~ verifkúu-se a necessidad,~ de apresentação d,:: mais d,::,,:um,;:ntüs para inído da

análise das cuntas do AI\~raprev, ü::; quais foram sülidtadü::; pelü Pl"t;:::;identedu Cünselhü ao

setor administrativo dü Instituto. ~Jada mai::; tenJü ::1 se falar, o Sr. Rômulü agrado::ceu a

pr~sen:a de tod0::; ,:: I~ncerr ndú a reun.iãi' às de::üito horas tendo esta ata sido lavrada por
mim, Ricardo de Ag0stll'lü, (U ::;ei5ueaSSl .dda p - o .• )resentes.

P.ôrnulo Oliveira Cavalcanti

Izabel Cristina Rodrigues

Ricardo de Ago::;tino



ATA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANGRA DOS REIS

ATA DO COf\lSELHO FISCAL(COf\lFIS)

REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2013
LOCAL: SEDEDO ANGRAPREV

PAUTA: ArJÁLlSE DE DOCUMErJTOS DAS COrHAS F~EFERErJTEAO MIO ~013

I

PARTICIPAtJTES: r.OMULO OLIVEIRA CAVALCArJTl, LUCH.JEIDEMARIA JOSUÉ LII.J1ADA SILVA,

ANA PAULA VARELA DA SILVA, I:ABEL CP.ISTII.IA F:ODRIGUES, ALE":Ar'JDRE DE OLlVEIP.A

RAYMUNDO ERICARDODEAGOSTIf\lO.

Ao':, tre::e dias do mês dt! rnaio do ano doi.:; mil e quator::e, reuniram-se às quaMr::e horas, na

sede do In~tituto de Previdênda Soda I do Município d,~ Angra dos Rei::: - ArIGP.APREV, os

membros do Con:::el~••J Fiscal do Angraprev (Confis). Presentes à reunião os conselh.:!iros,

Rôrnulo Oliveira Cavakanti, Lucineide Maria J'jsué Lima da Silva, Ana Paula Varela da Silva,

Izabel Cristina Rodrigues, Ale:.:andrt: d,:, Olivdra Rayrnundo I~ Ricardo de Aeostinü. Em pauta a

análise de documentos refere!',t,::::; as contas do Angrapr.~v do ano de dois mil e tre:e. O Sr.

Rõmulü Oliveira Cavalcante iniciou os traballws e:.:plkando ü .~nfüque a ser dado na análi::;,~

düs documentú::;. Sendo assim iniciou-se o e:.:arne da conciliação bandria do:::meses d.:: agosto

e setembro d.~ 2013 e do balano;o patrimonial do 11l,~snwano. Antes do térmilw da reunião,

ficou acordadü entre os conselheiros, que as reuniões se manteriam tüdas as ter.;:as e quintas-

feiras, com início) às quin::e horas <lté a análise final da prestal;ão de wntas do Angraprev do]

anü d.~ dois mil e tr.:!::e. Nada l'I'Iais tendo a s.~ falar, o Sr. Rõrnulo agradeceu a pr.:!sl~nça de

tüdüs e encerrando a reuniã(l ~s (l.:~::L.itoIwras e quarenta minut,J::;, tend.j esta ata sido lavrada

por mim, PJ"rd~ do Agostin,,:quo ,osue .~O$on,os.

R"mulo Oiov.". '.,valon" ~G::(\ t\J ;>~

Lucineide Maria J05ué Lima da Silva ~ ~/L_.'.L'-~'-i,:te..
Izab.:!1Cristina R,Jdrigues

Ana Paula Van~la da Silva

Ale:.:andr.:: de Oliveira Raymundo

Ricardo de Agostinü



ATA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANGRA DOS REIS

,
"

ATA DO CONSELHO FISCAL(CONFIS)

REALIZADA EM 1S DE MAIO DE 2013
LOCAL: SEDEDO ANGRAPREV

PAUTA: AflÁLlSE DE DOCUIV1EIlT05 DAS emITAS REFERHlTE AO AIJO 2013

....•-:--

PARTICIPAt.lTES: F:OMULO OLIVEIRA CAVALCAtlTl, ALE'\AIIDRE DE OLIVEIRA F:A'r'MUI.JDO,

ISABELCRISTINA RODRIGUES E RICARDO DE AGOSTINO.

Aos quin:e dias do) rnés de maiu d0 31K' ckJis mil e quator:e, réuniram-se à::; quat0r::e hüras, na

sede dolnstitutt) de Previdénda Sodal dü Município de Angra dos Reis - ANGP.APP.EV,05

membrüs do Conselho) Fi.:;cal do) Angraprev (Cünfis). Pr'::5,?nte::; à reunião ü::; cünselheiros,

Rômulu Oliveira Cavakanti, Ale:.:andre de Oliveira Raymundü. Isabel Cristina P.odrigu€'s I:!

P.icarJ0 de Agüstino. Ern pauta a C:üntinu3,;ão da anidiso?dos dücurl1.::nt0s referentes as OJntas

do Angrapr.=:v do anü de düis mil.? tre::oõ:.Sendo analisadas as wndliao;:õé:i bancárias düs meses

de ago:::tü e üutubro e iníciú da análise dü relatóriü analítico düs investimentos. fIada mais

t,?ndo a se falar, o Sr. F:ôrIlulü agrade,)::u a l:.r,::sença di:: t0düs, encerrandü a reunião:. ~ISde::oito

horas, tendo ésta ata siJü lavrada por mim, Ricardü dt:: Ag0stinü, que seguI:: assinada pelüs

presentes.

Isabel Cristina Rüdrigue"->

Ricardo de Agü5tirw



ATA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANGRA DOS REIS

ATA DO CONSELHO FISCAL(CONFIS)

REALI~ADA EM 23 DE MAIO DE 2014
LOCAL: SEDEDO ANGRAPREV

PAUTA: AI.JÁLlSEDE DOCUrv1EtJTOSDAS cor'JTAS r.EFEF:ErJTEAO AlIO ~013

PARTICIPAIJTES: RÔMULO OLIVEIRA CAVALCAtJTI, ALEvAI JDRE DE OLIVEIRA P.AYMUtJDO,

Iv1ÁRCIOLEAI.JDF:ODA SILVA VIEIF:A E F:ICARDODEAGOSTINO.

Aos vinte e três dias d.:. mês de rnaiü do ano dois rnil e qllator:e. r,::uniram-se às quilD:: horas,

na sede e1üInstituto de Previdência Sodal ckJ f/lllnidpiu ele Ansra dos Reis - .i\~IGP.APREV,üs

membros du Conselho Fiscal elo Angrapr.::v (Cünfis). Pre:;entes à réunião os con::;oõ:lheirüs,

Rôrnulü Oliveira Cavalcanti, AI.:::-:andre ele Oliveira RaYnlundü. Márcio Leanclrü da Silva Vieira e

e Ricardo de Agü::;tinü. Em pauta a cüntinuaçãü da análi:.:;.::d.:: c1ocum.::ntü::;referentes as contas

dü Angraprev dü ano de dois mil e tre:é. Sendo assirn iniciüu-se ü e:-:ame da cOI-..:ilia,;ao

bancária cios mes.::::;de a{i;osto e ::;etembro d.:: 2013 .::do balan.;ü patrinwnial do mesmü ano.

fIada mai::; tendü a se falar, o SI'. Rôrnulü agradeceu a presenç:a de to.:!üs encerrando a reunião

às quin:e horas e trinta rninutüs, tendo sidü ,::sta ata lavrada pür mim, Ricardü de Agüstino,

que segue assina.:!::!pelos present.::s.

Rômulo Oliveira Cavalcanti

IAárcio Leandro elaSilva Vieira

Ricardo d,:: Agostino



ATA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANGRA DOS REIS

ATA DO CONSELHO FISCAL(CONFIS)

P.EALI::ADAEM 03 DE JUNHO DE 2014
LOCAL: SEDEDO ANGRAPREV

PAUTA: ArJÁLlSE DE DOCUfJ1Er-JTOSDAS Cor.JTASF:EFEREr'JTEAO Af.IO 2013

PARTICIPAr-JTES:ROMULO OLIVEIRA CAVALCArJTI, LUCltJEIDE rIJ1Ap.IAJOSUÉ LIMA DA SILVA,

IZABEL CRISTIr.IARODRIGUES,ELlCEABAP.BOSAGUIMARAES EMÁF:CIO LEANDRO DA SILVA.

Ao':>três dias dü mes de junhü do ano doi3 mil e quatür::e, reuniram-se às quin::e horas, na

sede dü Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - Ar JGP.APREV,os

mernbrüs do Cüns.::lhü Fiscal do Angraprev (Cünfis). Present,::s à reunião os conselh,:drús.

P.ómulo Oliveira Cavalcanti, LlIcin.::ide Maria Josué Lima da Silva, l:ab,:::1Cristina Rodrigues,

Elicea Barbosa GlIinvtrães e fv1árcio Leandrc. da Silva. Os trabalhos foram iniciado::; com a

análise da conciliação bandlria do ano d,:::dois rnil e tre:e e iníciü da fümwla.;ãü do parecer

financeiro do m.::smü ano. fJada mais t,:::nd0 a $':: falar, o SI'. P..Smulüagradeceu a pr,:::sen.;ade

tüdü5 e encerrandü a reuniãü às de:oito horas, t.::ndo ,=sta ata sidü lavrada por mim, Márci0

Leandro da Silva, que 5.::gue assinada p.:düs presentes.

Rômulü Oliveira Cavakanti

Izabel Cristina P,0drigués

Elicea Barbüsa Guirnar3':::s

Márcio Leandro J<l Silva



ATA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANGRA DOS REIS

ATA DO CONSELHO FISCAL(CONFIS)

REALIZADA EM 26 DEJUNHO DE 2014
LOCAL: SEDEDO ANGRAPREV

PAUTA: ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO/PARECERDAS CCHJTASDO ArJGRAPp.EVREFERErJTEAO
EXERCíCIODO ANO DE 2013.

PARTIClPArJTES: RÔI\'lULO OLIVEIRA CAVALCArnl, LUCII'JEIDEMARIA JOSUÉ LIMA DA SILVA E
RICARDO DEAGOSTINO

Ao[, vinte e ~eis dias do m~s de junho do alw dois mil e quatür::,::, reuniram-sê às quin:e horas,
na sede do Instituto d.:: Previdênci3 Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, os
membro$ do Conselho Fi::;cal dü AngraprE.-v (Confis). Pr.::sentes à reunião os conso::lheiro5,
Rômulo Oliveira Cavalcanti, LlIcin.:::ide Maria Josué Lima da Silva .:::Ricardo de Agostino. Em
pauta a f'Jrmllla,;ão do parecer final das contas di) Ane:rapr.::v ro::ferente ao e:-:erckio do anü de
dois mil tr,:::e. Os trabalho fürarn iniciados com a discussão dos pareceres ;;úbre ü aspecto
orçamentário, finanü::iro, .:ontábil e atuari<tl das contas do Angraprev. Após, então, (15

trabalhos foram susp.:::nsosàs de:e::;::;ete horas e trinta minutos e a reunião encerrada pelo Sr.
Rômulo e lavrada e$ta ata, que seglh:: assinada Relos presi:::ntes.:'::'::'::'::'::'::'::'::':~::'::'::'::':~:~::.:~:~::.::.:~::-:••::-:"

P.Ôll1ulüOliveira Cavalcanti

Ricardo do::Agostinü



Izab.::1Cristina Rodrigl.le~

ATA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANGRA DOS REIS

ATA DO CONSELHO FISCAL(CONFIS)

REALIZADA EM 09 [lE JULHO DE 2014
LOCAL: SEDEDO ANGRAPREV

PAUTA: ELABORAÇÃO [10 RELÔ,TÓRIO/PAF:ECEr.DAS CONTAS [10 ANGRAPREV REFEREtnE AO.

EXERCíCIO[10 ANO DE 20130

PARTICIPMJTES: RÔMULO OLIVEIRA CAVALCAIlTI, MÁF:C10 LEAt-JDRO DA SILVA VIEIRA,
LUCltJEIDE MARIA JOSUÉ LIMA DA SILVA I:ABEL CRISTltJA RODRIGUES, ALE:':ArJDRE DE
OLIVEIRA RAYMUtmO E RICARDO DEAGOSTINO

Aos nove dias dü m.~s d,;: julho dü ano düis mil e quatür:e, reuniram-s.;: às quator:e llüras, na
sed.:: cio Instituto de Previdência Social elo Munidpiü de Angra düs Reis - ArJGP.APP.EV,os \
membros do Conselhü Fiscal do Angrapr.::v (Confis). Presentes à reuniãü os conselheiros,
Rômulo Oliveira Cavalcanti, Márcio Leandro da Silva Vi,::ira, Lucin.::ide Maria Jüsué Lima da Silva
I:::a(:,elCristina P.üdrigues, Ale:.:andre do::Oliveira P.aymundo e Ricardo de Agostinoo 05 trabalhos
fürarn iniciadüs com a .::Iabüra,;ão do r.::latório final, bem (01'1'10 discussão düs parecero::::;sobre
(I asp.::cto or,;arn.::ntário, financeirü, cüntábil e atuarial elas contas dü Angraprev refH.::nte 30

e:.:erdcio de e10ismil e tre:e. Após, o::ntão, üs trabalhos foram suspensos às de:üito horas e a

reunião encerrada pelo Sr. Rôr~o e .I~ra.t] esta ata, O:II..ue segue assinada pelos presentes.

P.ôrnulo Oliv.::ira Cavalcanti \i,Ç!;;;!!JL~~~I{' ..
Márciü Lo::andrúda Silva Vieiradi,[~.~/IÁ__ .• ~IG.-

v -. - f I .------,...
Lucineide Maria Josué Lima da Silv.- ~ o, U):I_'/~'-(~J.,.. ,,:-.+iue, .-z ~J o.

;.\

\.

Ale:.:ar.dre de Oliveira Rayrnundr

Ricardu de Agüstinü



ATA00 CONSEIHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNOA SOCIAL
DE ANGRA. DOS RElS

AIA rI() CONSElHO FISCAL (CONFIS)
REALIZADAEM 29 DE JULH() DE 2014
LOL:.AL: SEI)E D() ANGRAPREV

PAUI<\.: LEITURA E APRüW-\Çi\O r() PARECER De) CONFlS RELATN() A PRESI<\í;Ã() DE
CCiNI<\S D() ANGRAPREV }\NO 2013.

EARTlCIBANTES: RÚvIULC, OLNEIRA CAVALC'Alm, IvrARCJ()LE'\NDR() ü<\ S1LV,AVIEIRA,
LUCINEIDE ~1ARIAJ()SUÉ LINIADA S1L~-\E AlEXANDRE DE OLNEIRA.R<\YtvIUNDO

A1exandré de Oliveira R~IYJíllti:t.

Ricardo de Agostino_

Aüs vinte e nc.ve dias ,jú 111ê~ de julhú ,jú anü dois mil e quator=e, reuniram-se às
de2esseis horas, na SE"clédo Inslitutü de Pl'evi.:1ênci;'l Süci;'l1 do Município do:- Angra dos
Reis -ANGR<\PREV, os membros do Con"dho Fiscal do Al1gr~'1m.'~v(Confis). Presentes à
reunião os cünsdheiros, Rômulü Otiveir3 Cavalcanti, Márciü Leandro da Silv3 Vieira,
Lucineide Maria JO::)lI~Lima da Silva, Ale;.:andre ,k Oliveira Raymundü e Ricardo da
Agoslinü. Os trabalhüs foram iniciado" Cijl11 a Iéitura e reviJãü dü texto do parecer do
Confis rdativo a prestaçãü de contas do A.ngraprev de, ano de düis mil e treze, sendo
° mesmo aprovado por tüdo::: os presentes. Ap'::'3, enU'ío, ,jS trabalhos foram
encerrado, à, d"cGiOohoras e hvr~~5ta ata, qu~gue a3Sinada pelo, pre,entes.

Rómulo Oliveira Cavalcanti a ~~ •

Márcio Leaudro da Silva Viei~ _ /7:'/1J1/ /.'C 1lt~~(~1--.....---
U~-r f--

Lucim'ide Maria Josué Lima da Silva -B. 9_r~ I.' (I; (..l.l~ '-J...:..Jfl\ ';-('-



"~~.~•.")'1~\;t~!.;:I
..,~::;~~JT1 11 Estado elo Rio ele Janeiro
f;,,,'..m' ~'j_=~
:0;;;':.,;;;, ~ Município cleAngra dos Reis

)j'@{.r/'~f.-: Instituto de Previdéncia Social do Município eleAnqra dos Reis
(,1::>',1.:" . I7\. , '.J.el;, "-&iJ~~ Conselho Fiscal .

Ao CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ANGRAPREV

PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO

SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 E O ANO DE 2013

Os membros elo Conselho Fiscal ela Angraprev, no exercício de suas
atribuições legais, cumprindo os ditames da resolução BACEN/CMN 3792 de
24/0£1/200£1e da portaria MPS\519 DE 24 de agosto de 2011 art ..303

, incisos 111 e V,
manifestam sobre os seguintes pontos de análise, relativos ao ano de 2013: (a)
aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios às
normas e à política de investimento; (b) aderência das premissas e
hipóteses atuarias; (c) aderência a lei de responsabilidade fiscal (Lei
Complementar nO101 de 04 de maio de 2000); (d) execução orçamentária e
financeira; (e) avaliação da gestão dos riscos; (f) acompanhamento das
recomendações do Conselho Fiscal e (g) Recomendações.

Este Conselho Fiscal observa as práticas citadas dos guias publicados pelo
MPS, onele existem orientações em relação à Gestão da Entidade, sob os
seguintes aspectos: dos investimentos, previdencial, riscos e controles, e neste
contexto é realizada uma compliance elas práticas adotadas na Gestão da
Entidade.

Cabe informar que a prestação de contas do ano de 2013, só foi
disponibilizada no mês de maio de 2014, com isso contribuiu para retardar a
entrega do parecer. O ANGRAPREV é submetido aos princípios da contabilidade
pLlblica, em conformidade com a Portaria MPS nO402 de 10/12/2008 artigo 1603

inciso 111, Orientação Normativa nO2 de ~:1/03/2009 e Portaria MPS n(' 509 de
12/12/2013.

Destarie o Conselho Fiscal deu seu parecer nos seguintes termos:

(a) aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios
ás normas em e á política de investimento:

Com base no relatório analítico dos investimentos cio ano de 2013, exarado pela
consultoria de investimento Crédito e Mercado, os Conselheiros Fiscais, por ~

unanimidade, declararam atestando a aderênci;~es~e reClu:



Estado do Rio ele <-Ianeiro
Município de Angra cios Reis

~,"" . Instituto cle Previdência Social cio Município de Angra dos Reis
, 1:"'.;J • • 1~:!fI

:,c~~ Conselho Fiscal

Entidacle, com a regulamentação em vigor e com a política de Investimento da
Entidade no exercício de 2013. Em anexo, copia das folhas nOs3 e 4 do Relatório
Analítico dos Investimentos no ano de 2013, que atesta a aderência.

(b) aderência das premissas e hipóteses atuariais:

Considerando a lei nO97ft de 271l1/'l~198, em seu artigo 1° inciso I, bem como a
lei Municipal nO2074 de 29/12/2008, Capítulo 11,art. 2°, item 1.2, inciso li, alínea
"b", que determina ao conselho fiscal dar parecer ao cumprimento do plano de
cust6io e a coerência dos resultados e hipóteses atuariais, este cons6lho,
tomando como base o relatório atuarial datado junho/2013 e premissas atuariais
cio relatório d6 janeiro/2013, o qual apresentou um cléficit atuarial, constatou que a
forma de. e.quacionamento do déficit atuarial apresentado foi a de segr6gação da
massa, a qual, foi implementada p61a Lei Municipal nO2\0133de 28/06/2013, sendo
respaldado pela Portaria MPS nO403/GP de 10/12/2008 e alterada p61a Portaria
MPS/GP nO21 ele 113/01/2013, no seu artigo 3°. Assim o conselho fiSGai atestou a
aderência das hipóteses e pr6missas atuariais no segundo semestre de 2013,
bem como do exercício de 2013.

(c) aderência a lei de responsabilidade fiscal (Lei Complementar nO101 de 04
de maio de 2000):

Considerando a Portaria MPS 402 de 10/12/2008, que dispõe sobre escrituração
contábil, no seu artigo 16 e em especial o inciso 111,analisando a prestação de
contas, composta pelos: balanços, demonstrativos e demonstraçôes de
resultados, o Conselho Fiscal atestou o cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal, observando que a escrituração contábil do Órgão cumpre o que pressupõe
a legislação. Nesta análise observou-se que o Angraprev está constituído como
unidade orçamentária, tendo CNP •.I, patrimônio e gestão distintos do Ente
Federativo, apresentando transparência em sua gestão contábil. Assim o
conselho Fiscal atestou a aderência das determinações a lei de responsabilidades
fiscal, informando que a despesa líquida com pessoal inativo foi de R$
34.803.1306,83 e com pensionistas de R$ 5.407.397,74, representando 1)'),'(. da
receita corrente líquida cio município que foi de R$ 1388.209.1367,80.

(d) execução orçamentária e financeira:

Considerando que o Conselho Fiscal deve analisar e atestar o pleno cumprimento
do Orçamento da Gestão Previdenciária e da Gestão de In~estimento,~



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
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Conselho Fiscal

consultando e analisando os Balanços, Balancetes, Demonstrativos,
Demonstrações de Resultados, e Relatório de Gestão, o Conselho Fiscal:

Atesta, com ressalva, o cumprimento da Gestão Previdenciária, tendo em
vista que:

- os gastos administrativos no ano de 2013 alcançaram o percentual de 0,58% do
valor total da remuneração dos selvidores efetivos do município, ficando portanto
abaixo do limite legal de 2%;

- as despesas empenhadas alcançaram o montante de R$ 45.817.459,49, abaixo
do valor fixado na Lei Orçamentária que era de R$ 113.550.008,71;

- a receita realizada de R$ 74.7137.048,07 representa 84,/13/% da receita prevista
de R$ 88.202.000,00;

- A dívida flutuante em restos a pagar para o exercício seguinte é de R$
3.713.255,91 ;

- No final do exercício de 2013 o Angraprev apresentou um Balanço Patrimonial
composto pelos seus valores ativos e passivos de R$ 378.919.708,98, sendo em
aplicações R$ 350.492.204,24 e Ativo Real Líquido de R$ 508.051,15.

- Conforme demonstrado no Relatório de Gestão houve superávit no exercício,
tendo em vista que a Receita apresentou-se superior à Despesa.

Ressalva:

- Observamos no Balanço Orr;amentário que a despesa fixada no valor de R$
113.550.008,71 foi superior a receita prevista, no valor de R$ 88.202.000,00,
gerando um déficit orçamentário de R$ 25.348.008,71.

- Não foram realizados os repasses financeiros das folhas suplementares nOs20 e
21 do mês 11/2013 da Prefeitura Municipal referente a contribuição parte servidor
R$ 1.103,89 e parte patronal R$ 1.227,135,totalizando R$ 2.331,54.

- Ocorrência ele divergência na folha do mês 09/2013 da FUSAR (parte servidor).
Conforme ofício nO981\IFPS.GTF\20'13. R$ 4.494,26.

(e) avaliação da gestão dos riscos:

Verificamos qU8 foi f8ita a aplic.ação finanC8ira dos r8cursos do ~pr8V em 21 JJ J
fundos distribuídos 811107 inslilui',ões finanC8iras. (/ f 'C5(
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Atestamos o cumprimento da Gestão Pr8viclencial no segundo semestre ele 2013,
bem como do exercício de 2013, mas na Gestão cle Investimento constatamos um
retorno negativo de (-R$ 20.241.848,72), em anexo folha nO 5 do Relatório
Analítico dos Investimentos no ano de 2013.

Quanto a gestão dos riscos:

- de Investimento, confirmamos o retorno negativo do seguimento renda fixa de
(- 1,51 %) e (- 3,1313 %}) no seguimento de renda variável. Com relação a
rentabilidade da carteira, após as movimentações em 2013, não foi atingida a
meta do equilíbrio financeiro e atuarial prevista de 12,2go,~:oe sim, um percentual
negativo de (-46,78%).

- de Retorno, utilizando o índice de Sharpe, constatamos que todos os fundos
tiveram avaliações negativas, conforme folha nO 9 do relatório de avaliação,
desempenho, rentabilidade e riscos. Quanto a gestão de aplicação dos Recursos"
a opção foi por GESTÃO PRÓPRIA, conforme Resolução BACEN/CMN nO3922,
de 25 de Novembro de 2010, artigo 15°,~ 1° inciso I.

(f) acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal:

Em relação às recomendações exaradas no Relatório do Confis ele 23108/2013,
verificamos que as mesmas foram atendidas em parte:

- O curso CPA - 10, não foi realizado,

- Com relação aos repasses não realizados pelo Poeler Executivo, período de
maio a setembro/2013 (contribuição patronal) no valor de R$ 5.8913.794, '17 e,
FUSAR no valor de R$ 1.299.117,48, verificamos que foi feito um parcelamento
de débitos em outubro de 2013, , publicado no Boletim Oficial do município nO468
de 25 \10\2013.

(g) Recomendações:

- Promover Concurso Público para criar um quadro de funcionários efetivos do
Angraprev, com isso garantindo a sequencia da gestão Administrativa e Funcional
da Entidade, tornando-a autônoma, como preeliz (I artigo 37 da Constituição
Federal, nos fundamentos básicos ela Administração Pública que são: os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

.(1
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- Promover cursos de Capacitação aos funcionários efetivos e conselheiros, para
que se cumpra o estabelecido na portaria MPS 440 de 09/11/2013, artigo 1°,
parágrafo 1°, letra E.

- Ao conceder aposentadoria aos segurados levar em consideração a lei federal nO
97" 7 de 27/11/2008, altigo '1°, inciso V e portaria MPS 402 de "10/"12/2008,artigo
2°, parágrafos 1° e 2° e suas atualizações posteriores;

- Exarar decreto para composição de novo Comitê de Investimento tenelo em vista
que o atual encontra-se incompleto (portaria MPS nO)440 de 09/10/2013, artigo 3°
- A, parágrafo 1°, letra a);

- Na reavaliação Atuarial Anual, implementar Plano de Amortização dos prejuízos
de (- R$ 20.241.848,72), no ano ele 2013, conforme orienta a portaria MPS nO403
ele 10/"12/2003, alterada pela poriaria MPS nO21 de. '16/0'1/20'13, artigos 18° 1319°;

- Sugerimos solicitar Auditoria Direta ao MPS/SPPS, conforme prediz a lei federal
9,'17 ele 27/'1"1/2008, artigo "1°,inciso IX e Poriaria MPS no}402 ele 10/12/2003, art,
29,e Portaria MPS nO47 de 27/01/2011, artigo 24°, com a verificação ela totalidade
elos critérios relacionados á regularidade do RPPS, no nosso caso o
ANGRAPREV;

CONCLUSÃO:

Sugerimos a aprovação com ressalvas das contas do ANGRAPREV.

Ressalvas:

- Apresentação de déficit orçamentário de R$ 25.348.008,71, conforme letra (d) do
relatório;

- Falta de repasses financeiros elas folhas suplementares nOs 20 e 21 cio mês
11/2013 da Prefeitura Municipal referente a contribuição parte servidor R$
1.103,8£1 e parte patronal R$ 1.227,135, totalizando R$ 2.331,54; e ocorrência de
divergência na folha do mês OSI/2013da FUSAR (parte servidor) no valor de R$
4.494,26;

- Na Gestão de Investimento constatamos um retorno negativo de (R$
20.24'1.343,72), e em especial o ativo de Renda Fixa BVA MASTERIII FIDC
MULTSSETORIAL SENIOR, acul11ulado (%-99,93)(R$ 2,.13('3:1 &I
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LEGISLAÇÃO CONSULTADA:

Leis Municipais nO 2074, de 2£1/12/2008 e nO 30133 de 28/12/213, D~cretos
Municipais nO :35135de 05/02/2013 e nO 9033 ele 17/10/2013. Leis Federais nO
97'17, eI~27/1'1/1998,n010.887 ele '18/06/2004,no '1'1.966ele 03/07/2009,no 12350 ,
de 20/12/2010,no 12688, de 18/07/2012. Portarias MPS :no 204, de 10/07/2008,
alt~rada pelas portarias MPS nú 3413,eI~ 2fl/12/200ü,no 2.15 eI~ 2 "1106/20-10,n° 440
de 22/0H/20'10,n0 'I, de Ol3/(1'1/201'1,nLo5'19 eI~ 24/08/20'1'1, nU '170 de 25/04/20'12,
nO 347 de :::0/07/2012,no 21 d~ '1I3/01/2013,no :::07 d~ 20/06/20'13, nO 312 ele
02/07/2013,n':' 43B de 07/'10/2013,no 440 de 09/'10/20'13,no 524 de '1~1/'12/20'13e
nO135ele 26/02/2014; nO 402 de 10/12/2008,alterada pelas portarias MPS 298 de
17/'11/200~J,MPS nO230 d~ 28/08/200~',MPS no..5'19 de 24/11/2011, MPS nO'170 ele
25/04/20'12,MPS nü 21 de 16/01/20'13, MPS nO400 eI~ '113/09/20'13,MPS nO21 ele
14/01/2014 e MPS/GP 65 cle 213/02/20'14; nO 403 de 10/12/2008, alterada pela
pOltaria MPS nO21 de 16/01/2013 , quanto ao ano civil de 2013.

Angra dos reis, 29 de julho de 2014.

~~aJ!J/] .
. bn~nlo OliveIra ~alcantl

/.,i !JA/,/ / (If/ .~~.
I ' 11/, .' ' / ,(ã{,j.t:t f. ,{ ( ,1--' -
ltÓ'te'andró da;'ilva Vieira~---

c8-Cf.l~",.U_:_'}J_ '-(',d' [/\)'(--
Lucineide Maria JosuÉ: Lima da Silva
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A,l xanCtr.~ e Ollve a mundo
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