
Ata nº 103/2021 

Aos 11 dias do mês de Agosto de 2021, às 14hs, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 

reuniram-se os conselheiros do RPPS: Ana Maria Vieira Gomes, Fabiane Ribeiro Pinton e Carmem 

Medianeira Augustin, não se fazendo presente João Juceli Rodrigues Martins sem informar o 

motivo e Daniele Severo Kirchhof encontra-se de férias. Os suplentes não foram convocados 

Seguindo a pauta, a Presidente Ana deu início à reunião com a análise da folha de pagamento dos 

servidores nos meses de junho e julho/2021. Em Junho/21 a base de cálculo foi de R$433.498,00, os 

repasses quanto às alíquotas - funcional, patronal e suplementar totalizando R$185.882,50. A base 

de cálculo da Câmara de Vereadores e os repasses, nos meses de junho/21 e julho/21 foi exatamente 

igual, conforme segue – Base de cálculo R$6.641,81, repasses - funcional, patronal e suplementar, 

totalizando R$2.848,00. Os rendimentos em Junho/21 foram de R$30.904,31 e a despesa 

R$51.794,96, obtendo um saldo em 30.06.21 de R$14.628.416,02. Em Julho/21 a base de cálculo 

foi de R$408.809,28, os repasses das alíquotas – funcional, patronal e suplementar totalizando 

R$175.295,96. Os rendimentos em Julho/21 foram de R$32.648,98 e a despesa R$61.137,13, 

obtendo um saldo de R$14.922.584,27. Seguindo a pauta, a Presidente Ana falou sobre certificações 

CGRPPS, que os conselheiros têm o prazo de até 10/09/21 para apresentar ao fundo e Carmem 

solicitou curso preparatório em Porto Alegre nos dias 01,02,03 de Setembro/21 na EPCI Educação 

no valor de R$690,00 + diárias e passagens, que foi aprovado por todos presentes. Presidente Ana 

deu a notícia que o TCE-RS recentemente aprovou que as aplicações do RPPS poderão acontecer 

também em fundos de investimentos de instituições privadas, a partir da aprovação na política de 

investimentos. Presidente Ana informou que as provas de vida ainda não foram encaminhadas aos 

aposentados e pensionistas em função de estar no aguardo do RH localizar o relatório no sistema 

para a emissão do documento e o mesmo irá verificar essa contestação junto a Delta. Também, será 

encaminhado ao RH um memorando para verificar alguns itens que segue: 1) o motivo que as 

aposentadorias não foram homologadas pelo TCE, 2) o RPPS quer saber do RH quanto ao servidor 

Orlando Alciomar da Silva Pelissari retornar as atividades em função de o CID da doença o qual 

encontra-se afastado, não ser aceito para a aposentadoria solicitada, 3) quem dos servidores 

compõem a comissão de inativação. O RPPS encaminhará um passo-a-passo ao RH referente aos 

processos de inclusão para novas aposentadorias. A presidente Ana informou que será aberto um 

processo de sindicância para tratar  da aposentadoria da primeira matrícula da professora Marília, 

em 2014, pois o referido processo não foi encaminhado ao TCE e esta sindicância irá apurar o 

porquê não foi enviada a documentação ao TCE até a presente data. Aconteceu no dia 02/08/21 a 

licitação do fornecedor IP Tecnologia Informática, atualmente TECNOSWEB – no valor de 

R$640,00 (mês), por um ano, prorrogado por até 48 meses desde concordância entre as partes, onde 

já foi solicitado um treinamento para operar o sistema licitado, ainda sem data agendada. Com o 

fornecedor IDAF, em 20/07/21foi renovado o 3º aditivo do contrato nº37/18, no valor de 

R$657,79(mês). Nada mais havendo a tratar, os presentes assinam a ata do dia. 


