
Ata da 4º (Quarta) Reunião dos Membros dos Conselhos (Administrativo e Fiscal) 

do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos 

vinte e seis dos mês de abril de dois mil e dezoito (26/04/2018), ás 08h30min, na 

sede do Instituto, onde estavam presentes os conselheiros: Cristina Sotero 

(Suplente da Adriana Fiore de Oliveira Moraes), Janaina Martins Pereira, 

Roberto Cesar Alves Leite, Claudinei Aparecido Garcia Duarte, Carlos Henrique 

da Silva, Elizabete Helena da Silva, Wilson Ap. Gomes Macedo, Monica Monteiro, 

Débora Botelho Alvarez e o superintendente Frederico Resende Mango. Pauta da 

reunião:foi discutida a seguinte pauta na reunião: Análise e deliberação dos balancetes 

referentes aos meses de Fevereiro e Março de 2018, análise do pedido de Pensão por 

morte feito por Regina Ribeiro dos Santos Silva, analise do pedido de CTC fracionada 

de Maria Aparecida de Souza Silva, informação sobre a licitação Carta Convite 

nº01/2018 – Fiorilli (vencedora), informação sobre a licitação tomada de preço 

nº01/2018 (em andamento) e outros assuntos de interesse dos Conselhos 

(Administrativo e Fiscal). Primeiramente foi colocado em analise e deliberação para os 

conselheiros, os balancetes relativos aos meses de fevereiro e março de 2018. No 

tocante ao mês de fevereiro de 2018, ficou assim disposto: O instituto pagou R$ 

161.241,50 de aposentadorias, R$ 29.163,87 de pensões, R$ 23.377,85 de auxilio 

doença, R$ 7.194,19 de ativos, R$ 1.040,75 de auxilio reclusão, sendo a despesa 

administrativa do Impral foi de R$12.594,08. A receita do Instituto foi de R$ 

346.177,41 contribuição prefeitura (referencia janeiro de 2018), R$ 7.509,20 – 

contribuição Câmara Municipal, ( referencia janeiro de 2018), R$ 17.918,36 

parcelamento 59/60 ( referente á Contribuição Patronal e Segurado 2013), R$ 5.519,91 

contribuição patronal auxilio doença (referente á janeiro) de 2018). O rendimento 

financeiro em 28/02/2018 foi de R$ 15.642,55, o saldo  em 28/02/2018 foi de R$ 

57.222.535,75. Quanto ao mês de março de 2018, ficou assim disposto: O Isntituto 

pagou R$ 161.241,50 de aposentadorias, R$ 29.163,87 de pensões R$ 23.362,79 de 

auxilio doença R$ 9.506,45 de ativos, R$ 1.040,75 de auxilio reclusão, sendo a despesa 

administrativa do IMPRAL foi de R$ 12.730,74. A receita do Instituto foi de R$ 

346.421,65 contribuição prefeitura (referencia fevereiro de 2018), R$ 6.575,37 – 

contribuição câmara municipal ( referencia fevereiro de 2018), R$ 17.918,36 

parcelamento 60/60 ( referente á contribuição patronal e segurado 2013), R$ 5.192,22 

contribuição patronal auxilio doença ( referente á fevereiro de 2018), R$ 2.137,33 e R$  

2.119,85 ( parcelas pagas pela prefeitura referente á utilização indevida de recursos 



referente aos anos de 2008,2009 e 2011 – Parcelas 01 e 02 respectivamente).o 

rendimento financeiro em 31/03/2018 foi de R$ 756.667,65, o saldo em 31/03/2018 foi 

de R$ 58.166.058,31. Os conselheiros, em analise aos respectivos balancetes aprovaram 

por unanimidade, sem qualquer ressalvas. Seguindo a pauta da reunião, foi passado aos 

conselheiros a analise do pedido de pensão por morte feito por Regina Ribeiro dos 

Santos Silva, sendo votado o parecer o parecer jurídico favorável á concessão do pedido 

de forma unânime. Em analise ao pedido de CTC fracionada de Maria Aparecida de 

Souza Silva, a mesma foi concedida, haja vista já ter decisão judicial anterior para o 

mesmo sentido. O Superintendente informou aos Conselheiros que houve a licitação na 

modalidade Carta Convite nº 01/2018 para contratação de Sofware ( Folha de 

Pagamento), tendo sido vencedora a empresa Fiorilli Sofware Ltda, pelo valor de R$ 

1.473,00. Ainda o Superintendente informou a todos os conselheiros sobre a licitação 

Tomada de preço  - Técnica e Preço nº 02/2018 para a contratação de assessoria 

financeira e consultoria em valores mobiliários dos recursos do instituto que ainda se 

encontra em andamento. Outros assuntos de interesse dos conselhos o Superintendente 

informou aos conselheiros que já havia conversado com o prefeito a respeito das 

ausências injustificadas do Membro do Comite Rafael Henrique Formiga e que estava 

aguardando uma posição o mesmo. Ainda informou a todos que pela ausência de 

procurador jurídico para o instituto, a prefeitura municipal vai designar um procurador 

de la para atender nossos interesses, sendo provavelmente Dr. Antonio Carlos de Souza 

com relação aos cálculos dos 2% para as despesas administrativas do Instituto para o 

ano de 2018, o Superintendente explanou de forma sucinta como se chegou a este valor, 

informado a todos o limite de valor a ser gasto no respectivo ano, para não haver 

estouro, Em virtude da obrigatoriedade da transparência das receitas e despesas do 

Instituto o Superintendente informou a todos que já estamos providenciando o Portal de 

Transparencia via site próprio do Impral. A pedido dos próprios conselheiros, 

solicitaram que as reuniões do Impral sejam mais rápidas, devido a compromissos de 

seus cargos, o que será atendido. Nada mais havendo para tarar encerrou- se a reunião e 

esta ATA irá assinada por todos presentes: 
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