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CONSELHO FISCAL 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

ATA Nº 06/2021 3 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2021, às quatorze horas, em reunião 4 

ordinária, de forma virtual, reuniram-se os(as) seguintes membros(as) do Conselho Fiscal 5 

Ipam-Faps Gestão 2021-2023: 1) Ana Paula Pereira Flores (titular eleita) 2) Edna Cristina 6 

Schwingel ; 3) Fátima Raimunda Deitos (suplente inativa indicada); 4) João Everaldo 7 

Teixeira da Silva (titular indicado); 5) Clovis José Triches (suplente indicado); 6) Miguel 8 

Antônio da Câmara Canto (titular indicado). A presidenta do Conselho Fiscal Ana Paula 9 

Flores iniciou a reunião em função do atingimento do quórum mínimo para aprovação de 10 

deliberações conforme prevê o § 7°do artigo 55 da lei nº 241/2005 (o conselho somente 11 

deliberará por aprovação de no mínimo três dos seus membros). A presidenta iniciou a 12 

reunião no horário das 14h15min agradecendo a presença de todos(as) realizando 13 

algumas reflexões iniciais sobre os materiais e dados que recebemos para leitura e que 14 

constam na pauta desta assembleia, quais sejam: a) Informação do TCE RS nº 045/2020 15 

– SASOT - Exercício 2018 – processo 1191-0200/18-7; b) Dados gerais apresentados na 16 

webconferência: Pesquisa sobre GESTÕES MUNICIPAIS do RS 2020 - Levantamento 17 

sobre os RPPSs do TCE RS, bem como sobre os dados específicos de Caxias do Sul; c) 18 

Informações sobre a contratação da empresa de regime complementar: publicação da lei 19 

e das comissões que acompanharão a contração da empresa. Também, refletiu a 20 

presidenta que, de tudo que leu, inclusive, os dados financeiros de nosso Faps de Caxias 21 

do Sul, que constam na pesquisa do TCE/RS, é possível concluir que temos um 22 

considerável déficit financeiro que não será sanado sem outra alternativa que não seja 23 

aporte financeiro por parte da Prefeitura de Caxias do Sul. O conselheiro Miguel referiu 24 

que tanto a atuário Fardin quanto o Sistema de Controle Interno Municipal (SCIM) sempre 25 

fizeram os apontamentos das necessidades de providências a serem tomadas pela 26 

administração municipal com relação ao Faps, sendo que, inclusive, o Tribunal de Contas 27 

(TCE/RS) apontou as inconsistências do Faps. E, mesmo diante de tais apontamentos, 28 

observa-se que as providências, principalmente, quanto à necessidade de aporte 29 

financeira não foram tomadas até o momento. Miguel também reforça que diante de sua 30 

experiência com dados financeiros, a solução a ser tomada é somente o aporte financeiro 31 

por parte da Prefeitura de Caxias do Sul, pois o passivo atuarial nunca foi sanado como 32 

deveria desde a constituição do Faps. Salientou que, a não tomada de providências pode 33 

ensejar bloqueios do INSS no Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do 34 

município de Caxias do Sul como já aconteceu em tempo passado em nossa cidade. A 35 

conselheira Elenita referiu um levantamento de dados do Ministério da Previdência, 36 

datado do ano de 2013. Este documento elencava várias problemáticas no Faps a serem 37 

sanadas pelos gestores públicos do fundo. O documento apontou problemáticas na forma 38 

de constituição do fundo, que interferiam imediatamente na arrecadação de valores, bem 39 
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como na amortização de valores. Mas, salienta que de forma sistemática as providências 1 

são tomadas somente quando a situação está no limite. Refere que esta forma de agir do 2 

gestor público pode suscitar a suspensão do CRP como já ocorrido em anos anteriores 3 

conforme já referido. Também, que a realidade econômica do país pode facilitar a 4 

ampliação do déficit o fundo para além de outras situações e inconsistências. Salienta, 5 

ainda, que o déficit do Faps é muito grande e deverão buscar recursos públicos para 6 

sanar esta situação. Acrescenta que cabe ao conselho fiscal acompanhar a gestão do 7 

fundo mediante atos fiscalizatórios, mas não é atribuição deste conselho buscar as 8 

soluções e sim acompanhar a implementação das mesmas. O conselheiro Everaldo 9 

ressalta como ponto positivo, na atualidade, a existência do Comitê de Investimentos para 10 

acompanhar os investimentos do Faps e as situações que envolvem os investimentos dos 11 

recursos do fundo. O conselheiro referiu que a emenda constitucional nº 103/2019 prevê a 12 

contribuição dos(as) servidores(as) inativos abaixo do teto do RGPS e a criação de 13 

alíquotas extraordinárias para os(as) servidores ativos, salientando que não suportam 14 

mais aumentos de alíquotas e qualquer medida neste sentido seria muito dura para os(as) 15 

servidores(as), principalmente, pois recentemente já tivemos a ampliação da nossa 16 

alíquota de 11 para 14%. Ponderou, também, que na Informação do TCE RS nº 045/2020 17 

um dos pontos negativos que o tribunal apontou para adequação da administração 18 

municipal foi sobre a previsão no cálculo atuarial de 10% de compensação financeira, 19 

sendo que na prática estávamos conseguindo retorno de 1,41%, questionando se esta 20 

inconsistência já estaria equacionada nos cálculos atuais do Faps. O conselheiro Miguel 21 

questiona a quem ou qual órgão o conselho fiscal pode solicitar apoio jurídico, quando 22 

necessário, no sentido qualificar a fiscalização do conselho, sendo que este 23 

questionamento fica como um ponto a elucidarmos, pois até o momento observa-se que 24 

as providências necessárias, advindas de inúmeras recomendações, não são tomadas e 25 

não há um efetivo encaminhamento. Talvez esta situação esteja relacionada, inclusive, 26 

com o desempenho e efetividade dos conselhos vinculados ao Faps. A conselheira 27 

Elenita reitera que os órgãos fiscalizadores como TCE RS são competentes para cobrar o 28 

cumprimento das providências, mas a grande questão é a efetivação do aporte de 29 

recursos financeiros no fundo. Como encaminhamento para a próxima reunião fica 30 

agendada a reunião com a nova empresa Lumens que está prestando a assessoria 31 

atuarial. O diretor financeiro Vinícius esclarece que talvez a empresa ainda não possa 32 

passar um cenário atual da saúde financeira de nosso fundo, pois acabaram de solicitar 33 

mais alguns documentos. Mas, salienta que é muito válida a realização do encontro 34 

dos(as) conselheiros(as) com a equipe atuarial a título de apresentação. O presidente do 35 

Ipam está articulando este encontro da empresa com o conselho fiscal para a próxima 36 

reunião do conselho. Ficou combinado, então, que nossa próxima reunião contaremos 37 

com a presença da atual equipe de assessoria atuarial que assumiu em junho de 2021. A 38 

próxima reunião do conselho fiscal acontecerá na última terça-feira do mês de novembro 39 

(30.11) 14h. Também, a presidenta do conselho vai verificar com o presidente do Ipam 40 

como está o processo de inscrição dos(as) conselheiro(as) interessados(as) em participar 41 
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do XIX Seminário Sul-brasileiro de previdência pública que se realizará de 08 a 10 de 1 

novembro no Centro de Eventos Tri-Hotel Excutive, pois a equipe do Ipam ficou de 2 

providenciar a inscrição dos(as) conselheiros no evento Os(as) conselheiros(as) que se 3 

habilitaram a participar do evento foram os seguintes: 1 – Ana Paula Flores; 2 – Fátima 4 

Deitos; 3 – Clóvis José Triches; 4 – Miguel Antônio da Câmara Canto; 5 – João Everaldo 5 

Teixeira da Silva. O seminário é promovido pela Associação Gaúcha de Instituições de 6 

Previdência Pública (Agip), sendo que no site da associação estão disponibilizados 7 

interessantes documentos para download, consulta e estudos: 1) Nota Técnica SEI SEI 8 

12.212/2019/ME Portaria 1348/2019 e Emenda Constitucional 103/2019; 2) Nota Técnica: 9 

Análise das regras Constitucionais da Reforma Previdenciária aplicáveis aos Regimes 10 

Próprios de Previdência Social dos entes Federados Subnacionais; e 3) Aplicação da 11 

Emenda Constitucional nº 103 de 2019 aos RPPS dos Estados, Distrito Federal e 12 

Municípios. Disponível em: http://www.agip.org.br/documentos/. Sem mais a ser tratado, 13 

encerrou-se a reunião, lavrou-se a presente ata que vai assinada/confirmada pelos(as) 14 

conselheiros(as). 15 

CONSELHO FISCAL IPAM/FAPS 2021 / 2023 16 

LEI COMPLEMENTAR Nº 241, DE 29 DE JUNHO DE 2005 (Dispõe sobre a organização 17 

da previdência social dos servidores públicos do Município de Caxias do Sul e dá outras 18 

providências.) 19 

CONSELHO FISCAL DO FAPS: 20 

Art. 45. O FAPS será administrado pelos seguintes órgãos: 21 

I - Presidente do IPAM; 22 

II - Diretoria Executiva; 23 

III - Conselho Deliberativo; e, 24 

IV - Conselho Fiscal. 25 

Art. 55. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização interna do FAPS, é composto de cinco 26 

membros titulares e de cinco membros suplentes, designados dentre os servidores 27 

titulares de cargo efetivo e inativos, definidos de acordo com os seguintes critérios: 28 

I - dois titulares e dois suplentes representantes do Poder Executivo Municipal, indicados 29 

pelo Prefeito; 30 
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II - dois titulares e dois suplentes representantes dos servidores públicos ativos, eleitos 1 

pelos segurados ativos do regime de previdência municipal; e 2 

III - um representante titular e um suplente dos servidores inativos, eleitos pelos 3 

segurados inativos e pensionistas do regime da previdência municipal. 4 

§ 1° Compete ao Prefeito Municipal, após a indicação nos termos desta Lei, nomear e dar 5 

posse aos membros do Conselho Fiscal, dentro de no máximo dez dias, contados da data 6 

do recebimento da comunicação formal. 7 

§ 2° Os conselheiros exercerão mandato de 3 (três) anos consecutivos, admitida apenas 8 

uma recondução ou reeleição. 9 

§ 3° A indicação e eleição dos membros do Conselho recairão, obrigatoriamente, em 10 

servidores públicos detentores de cargo efetivo e inativos, com titulação em curso técnico-11 

contábil e/ou de nível superior, nas áreas de ciências administrativas, contábeis, 12 

econômicas ou jurídicas. 13 

§ 4° Sempre que necessário, no exercício das atividades de Conselheiro Fiscal, o servidor 14 

ficará dispensado das atribuições de seu cargo, sendo que o tempo de serviço será 15 

contado para todos os efeitos legais. 16 

§ 5° Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, assumirá, para completar o mandato, o 17 

respectivo suplente, nomeado e empossado segundo os procedimentos definidos neste 18 

artigo. 19 

§ 6° Em caso de não haver possibilidade de preenchimento de qualquer das vagas 20 

estabelecidas nos incisos II e III deste artigo, o Poder Executivo indicará os servidores 21 

para completar o número exigido. 22 

§ 7° O Conselho somente deliberará por aprovação de no mínimo três dos seus membros. 23 

§ 8º Se houver vacância na suplência dos conselheiros eleitos, será dada nomeação e 24 

posse ao servidor mais votado constante na lista oficial de votação, referente ao processo 25 

eleitoral da gestão em exercício, a fim de que cumpra o restante do mandato em curso. 26 

§ 9º A eleição dos conselheiros a que se referem os incisos II e III deste artigo poderá ser 27 

realizada de forma presencial ou remota, utilizando-se dos meios da tecnologia da 28 

informação, desde que observados os critérios de segurança no desenvolvimento do 29 

sistema de informática a fim de assegurar a lisura da votação e atender ao previsto no 30 

regulamento. 31 
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Art. 56. Compete ao Conselho Fiscal: 1 

I - fiscalizar a administração financeira e contábil do Fundo, podendo, para tal fim, 2 

requisitar perícias, examinar a escrituração e respectiva documentação; 3 

II - dar parecer sobre balanços e prestações de contas anuais e balancetes mensais; 4 

III - proceder à verificação de caixa, quando entender oportuno; 5 

IV - atender às consultas e solicitações que lhe forem submetidas pelo Conselho 6 

Deliberativo e pelo Prefeito Municipal; 7 

V - examinar as prestações de contas dos servidores responsáveis por bens e valores do 8 

Fundo, opinando a respeito; 9 

VI - comunicar, por escrito, ao Conselho Deliberativo, as deficiências e irregularidades 10 

encontradas no desempenho de suas atividades; 11 

VII - fiscalizar o recolhimento das contribuições, inclusive verificando a correta base de 12 

cálculo; 13 

VIII - analisar e fiscalizar a aplicação do saldo de recu 14 

 15 


