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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD

Ata da 2" reunião ordinárialã)Z1,realizada em 19/05 (dezenove dias do mês de maio

de2021), às 1Oh(dez horas), na sede do lnstituto de Previdência Social do Município

de Angra dos Reis - ANGRAPREV, estando presentes a Sr.a Luciane Pereira Rabha,

os membros do CONSAD, Charlson Haroldo Serique Rodrigues, o Renaldo de Sousa,

Natália Cristine Dourado Rodrigues, Maria da Conceição Çosta Fernandes, Mauro

Ribeiro Garcia e seu suplente, o Sr. João José de Lima Junior, lvete Maria Lyra

Soares e também Sra Edenilze Alves Ferreira Dias, Diretora de Controle lnterno. A
Sr.a Luciane Pereira Rabha inicia, dando alguns informes, e lembra que o objetivo
principal é a aprovação das contas do exercício de 2020, uma vez que o Conselho
Fiscal - CONFIS já emitiu Parecer Favorável, o qual será apresentado a todos durante
o desenrolar desta reunião. A mensagem de abertura é o poema "Saber Viver" de

CORA CORALINA, e logo após, passou-se às telas referentes à prestação de contas
do exercício de 2020, com os devidos esclarecimentos pertinentes a cada uma delas, ,

lembrando que as informações são até a data de Dezembrol2129, esclarecendo que

todo o material foi devidamente explicitado na Audiência Pública que se realizou na

data de 3010412021, e devidamente analisado pelos membros do Conselho Fiscal -
CONFIS, na data de 1210512021 , o que foi feito pela Sr" Luciane e Slo Renaldo, e

ainda, quando necessário, pela Diretora de Controle lnterno deste lnstituto, Sra

Edenilze. Em observância das lâminas financeiras, todos entendem que apesar da
PANDEMIA DO COVID 19, este lnstituto obteve retorno positivo num valor de
R$48.259.674,43(quarenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos
e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), preservando assim seu
Patrimônio Líquido, apesar dos altos e baixos do mercado financeiro no ano de 2020,
e então, o Sr. Mauro Garcia sugere que a atual gestora, prepare para o futuro, um
gráfico demonstrando toda a evolução do PL do lnstituto, bem como do proprio
ANGRAPREV, desde a sua criação até a data atual, procurando evidenciar as
conquistas em cada gestão, com o que todos concordaram. Em continuidade, a SÉ
Luciane, passa a esclarecer sobre o PRÓ GESTÃO e também sobre o DEFICT
ATUARIAL atual, explicando que mensalmente este lnstituto informa a Brasília,
quanto aos procedimentos que estejam sendo executados para que seja
providenciado o aumento da alíquota previdenciária, uma vez que trata-se de lei

federal e em atraso no cumprimento por este Município, e então, encerrando a

questão, foi assinado por todos em duas vias o parecer favorável à aprovação da
prestação de contas do exercÍcio de 2020. Neste momento, passou-se às questões
atuais, sendo então apresentada aos demais, a Carteira Financeira de Abril/2021, na

qual foi observado que continuamos a manter o controle financeiro nos investimentos
do lnstituto. A Sr" Luciane, aproveitou para informar que neste mês de Maio, o lnstituto
teve o retorno de alguns títulos públicos, num total de R$ 134.299.028,39(cento e trinta
e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, vinte e oito reais e trinta e nove
centavos), valor este , já distribuído em renda fixa, e também, esclarece que o lnstituo
no momento já conta com investimentos em 04(quatro) fundos no exterior. Em
seguida, é lembrado aos presentes, sobre o Plano de Trabalho do CONSAD, para o

exercício de 2Q21, fazendo uma análise de todas as ações pertinentes ao mesmo,
também, foi lembrado que o mandato dos atuais membros finda em Novembro/2121,
assim, o lnstituto deverá emitir em data propícia, ofício aos orgãos quanto a
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permanência dos mesmos e/ou substituição, para o próximo período de dois anos,

lembrando que legalmente, nada impede que os atuais membros renovem seu

mandato, caso seja de interesse mútuo. Finalmente, foi apresentado ao Conselho, a

Cartilha Previdenciária que este lnstituto estará lançando em Junho próximo,

solicitando inclusive, tendo em vista a PANDEMIA DO COVID, a opinião do CONSAD
quanto a se fazer este lançamento presencialmente, com todo o protocolo de

segurança necessário, ou apenas virtualmente, mas, todos foram unânimes em opinar

favoravelmente ao lançamento presencial, com o devido cumprimento às restrições
necessárias. Também, foi solicitado o envio por e-mail das lâminas aqui apresentadas,
o que se cumprirá, sem qualquer dificuldade, e então, nada mais havendo a se tratar
nesta , os presentes dão por encerrada a presente reunião, e eu, Natália Cristine
Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei esta ata, às 12h. e 1Omin. (doze horas e dez
minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.

Lu e Pereira bha de Sousa
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S. Rodrigues D. Rodrigues
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LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD

DATA I L9/O'/202L ÀS rO ns

Ordem Nome Assinatura

001 LUCIANE PEREIRA RABHA .-h.. r,ffn{

002 CHARLSON HAROLDO SERIQUE
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003 MAURO RIBEIRO GARCIA
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006 IVETE MARIA LYRA SOARES

007 ruerÁlrR cRrslNE DouRADo Yfu-,-
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV

coMUNtcAÇÃo TNTERNA No 021/ANGRAPREV t2021

Angra dos Reis, 13 de maio de 2021

Do: Conselho Fiscal - CONFIS
Para: Conselho de Administração - CONSAD

Assunto: Parecer PCA 2020

Senhor Presidente do CONSAD,

Visando atender o ltem 36, do Anexo ll, da Relação de Documentos -
PCA 2020 RPPS (em anexo), este Controle lnterno encaminha ao CONSAD,

o Parecer do Conselho Fiscal aprovando as contas do exercício de 2020.

Atenciosamente,

Alexandra Carla Nobrega
Presidente do Gonselho Fisca!



ANEXO II

RELAçÃO DE DOCUMENTOS - PCA RPPS

Item Titulo Documento/Modelo/ lnformações Exigidas Formato

21

Demonstrativo Consolidado evidenciando o montante das transferências recebidas pelo RPPS para
cobeftura de déficit financeiro no exercício ou declaração exprêssa de não ocorrência, conforme
Modelo '10 desta Deliberação.

22
Demonstrativo discriminando os investimentos mantidos pelo RPPS de acordo com as normas
definidas pela Portaria CMN no 3.92212010 ou alteraçôes posteriores, conforme Modelo 11 desta
DeliberaÇão.

XLS e PDF

23

Cópia do Relatório de Avaliação Atuarial realizado por técnico habilitado ou entidade independente
e legalmente habilitada, referente à data-base de avaliação do encerramento do exercício a que se
refere a prestaçáo de contas, observados os parâmetros gerais para a organização e revisão do
plano de custeio e benefícios.

PDF

24
Demonstrativo que evidencie a memória de cálculo do limite legal da taxa de administração no
exercício, explicitando o percentual definido em lei, a ser utilizada na cobertura das despesas
administrativas do regime próprio de previdência social, conforme Modelo 12 desta Deliberação.

XLS e PDF

25
Demonstrativo que evidencie as despesas administrativas da unidade gestora do Regime Próprio
de Previdência Social - RPPS no exercício para fins de verificação quanto ao limite legal da taxa de
administração, conforme Modelo ',l3 desta Deliberação.

XLS e PDF

26
Cópia do Relatório que definiu a política anual de investimentos e suas revisões, na forma do artigo
4o da Resolução CMN no 3.92212010 ou alterações posteriores, aprovado pelo órgão colegiado da
unidade jurisdicionada.

PDF

27
Certificados dos responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS no exercício, na forma
estabelecida pela Portaria MPS no 51912011 ou alteraÇões posteriores, conforme o caso.

PDF

28

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP emitido pelo Ministério da Previdência Social,
conforme critérios e exigências estabelecidos na Lei no 9.71711998 ou alterações posteriores, que
atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos
benefícios previdenciários aos seus segurados, com validade na data de encerramento do
exercício financeiro em análise.

PDF

29
Extrato Previdenciário com as informações sobre a situação do ente em relação a cada um dos
critérios previstos na Lei no 9.717198 ou alterações posteriores, cuja regularidade é exigida para fins
de emissão do CRP, com referência à data de encerramento do exercício financeiro em análise.

PDF

30
Demonstrativo dos montantes recebidos e pagos a título de compensação financeira no exercÍcio,
conforme estabelecido na Lei Federal no 9.796/1999, regulamentada pelo Decreto Federal no

3.11211999, ou alteraçÕes posteriores, conforme Modelo 14 desta Deliberação.
XLS e PDF

31
Demonstrativo Consolidado evidenciando o valor das conkibuiçóes regulares (servidores e
patronal) devidas e arrecadadas pelo RPPS, conforme Modelo 34 desta Deliberação.

XLS e PDF

32
Demonstrativo Consolidado evidenciando o valor das contribuições suplementares devidas e
arrecadadas pelo RPPS, conforme Modelo 35 desta Deliberacão.

XLS e PDF

33
Demonstrativo das Contribuições Regulares (servidores e patronal) devidas e êfetivamente
repassadas ao RPPS no exercÍcio, referentes aos servidores que integram o quadro de pessoal do
RPPS, conforme Modelo 36 desta Deliberação.

XLS e PDF

34
Demonstrativo das Contribuições Suplementares devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no
exercício, referentes aos servidores que integram o quadro de pessoal do RPPS, conforme Modelo
37 desta Deliberação.

XLS e PDF

35
Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao
RGPS no exercício, referentes aos servidores que integram o quadro de pessoal do RPPS,
conforme Modelo 38 desta DeliberaÇão.

XLS e PDF

36

Cópia dos Relatórios e pareceres de órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar
sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante
previsão em lei ou êm seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais,
Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais vinculados aos Fundos
Especiais, dentre outros).

PDF

37

Cópia do Ato que designou formalmente o servidor responsável pela gestão dos recursos do
RPPS, no caso de gestão própria da execução da polÍtica de investimentos, acompanhado da
comprovaçáo de que este foi aprovado em exame de certificação organizado por entidade
autônoma de reconhecida capacidade técnica difusâo no mercado brasileiro de capitais, conforme
exigência da Portaria MPS no 5191201'l ou alterações posteriores.

PDF

XLS e PDF



ANEXO II

RELAçÃO DE DOCUMENTOS - PCA RPPS

Item Titulo Documento/Modelo/ lnformações Exigidas Formato

1
Ofício de encaminhamento assinado pelo titular da unidade jurisdicionada ou responsável
competente.

PDF

2

Cadastros dos responsáveis, conforme Modelo 1 desta Deliberação:
- do responsável pelas contas;
- do responsável pelo encaminhamento das contas;
- do responsável pelo setor contábil;
- do responsável pelo órgão de controle interno competente;
- de outros responsáveis, conforme os casos previstos nos § 3o e § 4o, artigo 10 desta Deliberaçáo,
se Íor o caso.

PDF

3 Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo Íinal em 31/12. XLS e PDF

4 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, de acordo com o Anexo 10 da LF no 4.320164. XLS e PDF

5
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo com o Anexo 11 da LF no

4.320t64.
XLS e PDF

6
Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em
análise

XLS e PDF

7

Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado
dos quadros:
- execução de Restos a Pagar Não Processados;
- execuÇão de Restos a Paqar Processados.

XLS e PDF

8 Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise. XLS e PDF

I

Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos
quadros:
- dos ativos e passivos financeiros e permanentes;
- das contas de compensação;
- do superáviVdéficit financeiro.

XLS e PDF

10 Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise. XLS e PDF

11
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no
exercício em análise.

PDF

12 Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF no 4.320164 XLS e PDF

13 Demonstrativo da DÍvida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF no 4.320164. XLS e PDF

14
Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conÍorme Modelo 2 desta
Deliberação.

XLS e PDF

15

Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, com conteúdo mínimo previsto no
Modelo 38 desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para
definiçâo do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos aplicados,
acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou
irregularidade das contas dos responsáveis.

Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da
unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de
inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade
iurisdicionada esteia vinculada.

PDF

16
Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso
encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno competente.

PDF

17 DeclaraÇâo do Responsável pelo Setor Contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberacão PDF
18 Cópia da Lei de criação do órgão previdenciário atualizada. PDF

19
Relação das Unidades Gestoras do ente que devem contribuir para com o RPPS, tendo por

competência o exercício em análise, conforme Modelo 8 desta Deliberação.
PDF

20
Demonstrativo Consolidado evidenciando o montante das transÍerências recebidas pelo RPPS
para cobertura de déficit atuarial no exercÍcio ou declaração expressa de não ocorrência, conforme
Modelo 9 desta Deliberação.

XLS e PDF



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

CONSELHO FISCAL - CONFIS

PARECER

CONSELHO FISCAL - CONFIS

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal do
lnstituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, na
forma das atribuiçÕes legais e estatutárias, analisamos as contas de acordo com os
documentos encontrados no Processo no 011915/2021 relativo a Prestação de
Contas dos Ordenadores de Despesas e dos Responsáveis pela Tesouraria do
exercício de 2020, em cumprimento à Deliberação TCE-RJ no 200/96 revogada pela
Deliberação TCE-RJ no 277117.

Baseado nos exames efetuados, somos de Parecer que as contas
apresentadas de acordo com a Prestação de Contas do exercício de 2020
encontrada no Processo no 011915/2021 merecem aprovação pelos(as)
senhores(as) membros.

Angra dos Reis, 12 de Maio de 2021

^f)

Alexa ra Carla Nóbrega - Preside

Edent lze Alves Ferreira Dias - Suplente

Luci Fernandes e Silva - Secretária

Maria Aparecida Lara da Silva - Titular
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Edilson Winckler reira - Titular
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
rNsTrruro DE pREVtDÊrucn soctAL oo rtauulciPto DE ANcRA Dos REls
coNSELHo DE ADutNrsrnlÇÃo - coNSAD

PARECER

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho de Administração do
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, na forma
das atribuições legais e estatutárias, analisamos as contas de acordo com os documentos
encontrados no processo no 01t91512021 relativo a Prestação de Contas dos Ordenadores de
Despesas e dos Responsáveis pela Tesouraria do exercício de 2020, em cumprimento à

Deliberação TCE-RJ n'200196 revogada pela Deliberação TCE-RJ n'277117.
Baseado nos exames efetuados, somos de Parecer que as contas apresentadas de

acordo com a Prestação de Contas do exercício de 2020 encontrada no processo no

01191512021 merecem aprovação pelos (as) seúores(as) membros.

Angra dos Reis, 19 de Maio de2021.

§^*'.*-"QtÊ-'{uciane 
Pereira nà6ffi

Diretora-Presidente do Instituto

Natália
Presidente

da Conceição Costa Fernandes
Titular

Titular Titular
Soares


