
 

Ata nº 101/2021 

Aos 05 dias do mês de Abril de 2021, às 14hs, na sala de reuniões da Prefeitura 

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

Ribeiro Pinton, Carmem Medianeira Augustin e Daniele Severo Kirchhof, não se fazendo 

presente João Juceli Rodrigues Martins por motivo de férias. Os suplentes foram 

convocados, mas não puderam se fazer presentes. Seguindo a pauta, a Presidente Ana 

deu início à reunião com a análise da folha de pagamento dos servidores nos meses de 

fevereiro e março/2021. Em Fevereiro/21 a base de cálculo foi de R$405.795,13, os 

repasses foram de: alíquota funcional R$56.811,31, Patronal R$63.871,44 e Suplementar 

R$53.320,75, totalizando R$174.003,50. A base de cálculo da Câmara de Vereadores e 

os repasses, nos meses de fevereiro/21 e março/21 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 Fevereiro/21 foram 

negativos em (-) R$22.130,05 e a despesa R$48.091,37, obtendo um saldo em 28.02.21 

de R$14.026.721,74. Em Março/21 a base de cálculo foi de R$403.915,40, os repasses 

foram de: alíquota funcional R$56.548,15, Patronal R$63.576,28 e Suplementar 

R$53.074,48, totalizando R$173.198,91. Os rendimentos em Março/21 foram de 

R$3.629,10 e a despesa R$48.091,37, obtendo um saldo de R$14.283.185,23. Seguindo 

a pauta, a Presidente Ana informou que não houve pagamento de fornecedores no mês 

de fevereiro, já em março/21 o valor referente a pagamento de fornecedores foi de 

R$4.370,59 com a IDAF (fevereiro e março), gratificação (fevereiro e março), IP 

tecnologia (janeiro, fevereiro e março), Livraria graphit (5.000 folhas A4) e conserto 

teclado notebook RPPS. Como assuntos gerais, a presidente Ana entregou uma cópia 

referente o projeto de lei que institui o regime de previdência complementar para estudo e 

análise dos conselheiros e este, será pauta da reunião futura, deverá ser encaminhado 

para conhecimento e análise ao gabinete, procuradoria jurídica, controle interno, IGAM e 

câmara de vereadores até 13.11.21 para aprovação. No dia 06.04.21, às 10hs, a 

AMCENTRO estará realizando uma reunião online, através de vídeo conferência, para 

mais informações dos Municípios sobre previdência complementar. Nada mais havendo a 

tratar, os presentes assinam a ata do dia. 


