ATA Nº 14/2016 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS –
VALIPREV.
Às 14h45 do dia três do mês de agosto de dois mil e dezesseis (03/08/2016),
reuniram-se na sede do VALIPREV, localizada na Avenida Onze de Agosto, 136 – Vila
Clayton, os membros do Conselho de Administração. Da pauta da ordem do dia
constavam os seguintes assuntos para apreciação: item 1) falta de repasse pela
Prefeitura ao VALIPREV da contribuição previdenciária (parte patronal e aporte
adicional) relativa ao mês de JUNHO/2016, vencida em 29/07/2016; e item 2) ofício
OF. 168/2016-VALIPREV. Após discussão e votação, o Conselho de Administração, à
UNANIMIDADE de votos, deliberou: item 1) tomar conhecimento do ofício OF.
175/2016-VALIPREV, datado de 03/08/2016 encaminhado a este Conselho pelo
Presidente do Instituto, através do qual se comunica a falta de repasse ao VALIPREV
da contribuição previdenciária (cota patronal e aporte adicional) do mês de
JUNHO/16, vencida em 29/07/2016, no valor de R$ 1.709.410,37, acumulando no
presente exercício uma dívida com o VALIPREV de R$ 9.963.143,99, situação que
mantém o Município de Valinhos como inadimplente perante o Ministério da
Previdência Social e que lhe acarreta, por força de lei, a proibição de receber
recursos voluntários da União ou com ela celebrar acordos, contratos ou convênios, e
do ofício OF. 172/2016-VALIPREV, datado de 02/08/2016, consistente na notificação
feita pelo Presidente do Instituto ao Sr. Prefeito Municipal, conforme determinação
constante do art. 24 da Lei Municipal 4.877/2013; e item 2) à vista do ofício OF.
168/2016-VALIPREV, datado de 01/08/2016, que noticia a realização do 4º Congresso
Brasileiro de Conselheiros de RPPS’s promovido pela ABIPEM – Associação Brasileira
de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, a realizar-se nos dias 23, 24 e
25/11/2016 na cidade de Brasília/DF, aguardar as informações, assim que disponíveis,
relativas ao custo para participação no evento, ficando diferida, opportune tempore,
a autorização deste Conselho quanto ao número de participantes do VALIPREV. Nada

mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião pelo Presidente às
17h15 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada pelos membros presentes
do Conselho Administrativo. Valinhos, aos três dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis (03/08/2016).
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