Conselho Fiscal do VALIPREV,
nomeado pelo Decreto n.º 9078, de 10 de dezembro de 2015.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 006/2016
Às quatorze horas e trinta minutos do trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de
dois mil e dezesseis (31/05/2016), na sala de reuniões do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - VA L
I P R E V, sito a Av. Onze de Agosto, 136 - Jardim Paulista, Centro, nesta cidade de
Valinhos-SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, sob a condução de sua
Presidente, para discutirem e deliberarem sobre:

TÓPICO 01 - Ata Extraordinária nº 002/2016 de 12 de maio de 2016 aprovada por
unanimidade.
TÓPICO 02 – A data da reunião ordinária de nº 06/2016 foi alterada de 25/05/2016, para
31/06/2015 por motivo de impossibilidade de participação dos membros desse Conselho.
TÓPICO 03 – Recebimento pela Presidente deste Conselho do Ofício nº 084/2016
datado de três de maio de dois mil e dezesseis assinado por parte do Presidente do
VALIPREV no qual fica notificado a falta de repasse das contribuições previdenciárias
referente à cota patronal e aporte adicional da competência de março/2016 vencida em 30
de abril p.p, no valor de R$ 1.639.782,84 ( um milhão, seiscentos e trinta e nove mil,
setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), devida ao Instituto de
Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – VALIPREV. Ressaltando
que os valores uma vez parcelados estão sendo devidamente recolhidos pela
Municipalidade.

TÓPICO 04- Recebimento do Oficio nº 087/2016 do VALIPREV pela Presidente deste
Conselho encaminhando os seguintes documentos para análise: Balancete Financeiro
ABRIL/16; Balancete da Receita ABRIL/16, Balancete da Despesa ABRIL/16;

Demonstrativos Financeiro de Bancos ABRIL/16; Relatório das Aplicações Financeiras
ABRIL/16, Demonstrativo das Despesas realizadas ABRIL/16; Demonstrativo da Receita
Arrecadada ABRIL/16 (publicação); Demonstrativo das Aplicações Financeiras
ABRIL/16 (publicação); Relatório da assessoria financeira.

TÓPICO 05 – A Diretoria Executiva entregou a esta Comissão o balancete mensal das
contas do Instituto, conforme determinado pela Lei 4877/13. Processos esses sob nº 97
(noventa e sete), a 133(cento e trinta e três) do período de 04/04/20162016 (quatro de
abril do ano de dois mil e dezesseis) a 29/04/2016 (vinte e nove de abril do ano de dois
mil e dezesseis).

TÓPICO 06 – Tendo em vista a prestação de contas sob o número 121/2016 (cento e
vinte e um do ano de dois mil e dezesseis) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) este
Conselho DELIBERA por oficiar o Presidente deste Instituto para apresentar
justificativa sobre o gasto com sua ida ao Ministério da Previdência em Brasília em
18/04/2016 (dezoito de abril de dois mil e dezesseis) no importe de R$ 1.738,17 (um mil,
setecentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).
Ressalta esse Conselho que é de seu conhecimento o encaminhamento
de ofício ao Tribunal de Contas sobre tais gastos. Contudo, tendo em vista o caráter
fiscalizatório desse Conselho, é de sua competência questionar gastos, que a seu ver não
estejam previstos e nem tampouco foram informados PREVIAMENTE, nos moldes do
quanto disposto na Lei 4.877/2013 e no Regimento Interno.

TÓPICO 07 – Oficie-se o Presidente do Instituto no prazo de 3 (três) dias, para
manifestação.

TÓPICO 08 – Para ciência e deliberação da resposta a ser encaminhada pelo senhor
Presidente do Instituto, delibera-se por realizar reunião extraordinária no dia 13/06/2016
(treze de junho de dois mil e dezesseis) às 14h30m (quatorze horas e trinta minutos) na
sede do próprio Instituto.

E, para constar, consigna-se que a presente reunião findou-se às 16h, lavrando-se a
presente, que vai assinada pela Presidente e pelos demais membros do Conselho Fiscal, e
deverá ser publicada na Imprensa Oficial do Município de Valinhos.
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