
Ata nº 100/2021 

Aos 08 dias do mês de Fevereiro de 2021, às 10hs, na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal reuniram-se os conselheiros do RPPS: Ana Maria Vieira Gomes, Fabiane 

Ribeiro Pinton, Carmem Medianeira Augustin, João Juceli Rodrigues Martins e Daniele 

Severo Kirchhof. Seguindo a pauta, a Presidente Ana deu início à reunião com a análise 

da folha de pagamento dos servidores nos meses de novembro/20, dezembro/20, 13º/20 

e janeiro/21. Em Novembro/20 a base de cálculo foi de R$405.881.68, os repasses foram 

de: alíquota funcional R$56.823,43, Patronal R$63.885,77 e Suplementar R$53.332,85, 

totalizando R$174.042,05. A base de cálculo da Câmara de Vereadores e os repasses, 

nos meses de novembro/dezembro/13º/2020 e janeiro/2021 foi exatamente igual, 

conforme segue – Base de cálculo R$6.641,81, repasses: Funcional R$929,85, Patronal 

R$1.045,42 e Suplementar R$872.73, totalizando R$2.848,00. Os rendimentos em 

Novembro/20 foram de R$35.798,82 e a despesa R$49.454,59, obtendo um saldo em 

30.11.20 de R$13.578.010,06. Em Dezembro/20 a base de cálculo foi de R$405.679,82, 

os repasses foram de: alíquota funcional R$56.795,17, Patronal R$63.853,29 e 

Suplementar R$53.305,60, totalizando R$173.954,06. Os rendimentos em Dezembro/20 

foram de R$88.160,99 e a despesa R$50.318,47. Ainda no mês de dezembro/20 tivemos 

a folha de pagamento referente o 13º salário, onde a base de cálculo foi de 

R$405.084,79, os repasses foram de: alíquota funcional R$56.711,87, Patronal 

R$63.759,64 e Suplementar R$53.227,46, totalizando R$173.698,94. O saldo em 

31.12.20 do RPPS é de R$13.922.903,72. No mês de Janeiro/2021 a base de cálculo foi 

de R$405.795,13, os repasses foram de: alíquota funcional R$56.811,31, Patronal 

R$63.872,15 e Suplementar R$53.321,48, totalizando R$174.004,94. Os rendimentos em 

31.01.21 foram de R$807,44 e a despesa R$49.509,59, obtendo um saldo em 31.01.21 

de R$13.884.434,44. A Presidente Ana seguiu a pauta informando a necessidade de 

compra de material de expediente – folhas e sacos plásticos – onde foi aprovado pelos 

conselheiros presentes. Ainda, informou a elaboração do parecer conclusivo em 30.12.20 

onde todos conselheiros assinaram e encaminhado ao Controle Interno. O calendário de 

reuniões ficou decidido pelas seguintes datas: 24/Março, 22/Abril, 26/Maio, 23/Junho, 

21/Julho, 25/Agosto, 22/Setembro, 27/Outubro, 24/Novembro, 08/Dezembro - Política de 

Investimentos e 22/Dezembro/21. Como assuntos gerais ficou aprovado para os 

conselheiros João Juceli e Daniele realizarem capacitação para certificação CGRPPS 

online junto ao IGAM. Ainda O RPPS não obteve retorno do setor de licitações referente a 

renovação do contrato com a IP tecnologia. Em Janeiro/21 foi realizado o repasse a uma 

conta específica, no valor de 2%, referente à taxa de administração (R$78.132,70), pelo 

fato de já haver saldo do exercício anterior de R$42.460,28 totalizando esta operação em 

R$120.592,98. Nada mais havendo a tratar, os presentes assinam a ata do dia. 


