
 

 

ATA N° 07/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RESTINGA SÊCA 

Aos doze dias do mês de setembro de 2018, às dez horas, na sala trinta e um do Centro 

Administrativo Municipal, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência 

Franciéli Moro Balconi de Christo; Francisco Kunde; Helena Cristina Lavall Mohr; Ivanita 

Bordignon, Janaina Ideli Rigon e Marciane Medianeira de Souza Paim. Inicialmente a 

secretária realizou a leitura da Ata nº 06/2018, sendo aprovada por todos os conselheiros. 

Posteriormente, informou que foi recebido de compensação financeira, referente à 

competência do mês de Agosto/2018 o valor de R$332.243,09 e foi pago ao INSS de 

compensação o valor de R$93.587,94, ingressando o líquido de R$238.655,18 na conta 

corrente. Também informou que foi realizada uma reunião, em que se fizeram presentes a 

secretária Franciéli M. B. de Christo, o Gestor Denilson Pires Neves, a secretária de 

Planejamento Bárbara Monego e o senhor Marcelo Machado Pinto da empresa IP 

Tecnologia e informática no dia 04/09/2018 para tratar da renovação do software de 

gerenciamento do RPPS, ao qual foi exposto que poderá ser feito um processo de 

inexigibilidade, pois a empresa é a única desenvolvedora e detentora dos direitos 

autorais, autorizada a comercializar em todo o território nacional o programa de 

computador “Gerenciamento para o fundo de aposentadoria, pensões e gerador de 

benefícios na web”, destinado a Gerenciamento da aposentadoria, pensões e gerador de 

benefícios dos servidores públicos. Ficando acordado que seria juntada toda a 

documentação, para posteriormente ser enviada ao procurador para análise e parecer. 

Saliento que este procedimento foi efetuado e o procurador emitiu o seu parecer, sendo a 

pasta entregue com toda a documentação para a secretária de planejamento no dia 

06/09/2018 para que na data de renovação, seja imediatamente realizado o processo de 

inexigibilidade e o RPPS não fique sem utilizar o software. Também ficou acordado que 

seria enviado um ofício ao prefeito solicitando um servidor para efetuar o treinamento das 

atividades do setor do RPPS no período de licença maternidade da servidora Franciéli M. 

B. de Christo. A conselheira Helena deu prosseguimento na reunião realizando a leitura 

da planilha de controle dos fundos de investimentos do mês de agosto/2018, que totalizou 

um acumulado de R$ 33.444.302,81 com rendimentos de R$67.662,45 no mês, 

perfazendo um desempenho de 0,20% no mês e 4,40% no ano. A aplicação no Banco 

Banrisul detém 45,59% do patrimônio líquido e rendimentos no mês de R$44.794,84; na 

Caixa Econômica Federal cerca de 39,97% com rendimentos de R$7.213,24 e no Banco 

do Brasil detém cerca de 14,44% com rendimentos de R$15.654,37. As despesas do 



 

 

fundo no mês de agosto totalizaram R$259.540,22, sendo R$19.267,54 de auxílio doença; 

R$207.273,08 de folha de pagamento de inativos; R$31.264,55 de folha de pagamento de 

pensão; R$903,21 de despesas administrativas e R$831,84 de gratificação do gestor. As 

aplicações durante o mês de agosto não tiveram bons rendimentos, muitos dos índices 

tiveram rendimentos negativos devido à instabilidade do mercado ocasionado pela 

indefinição na disputa eleitoral. Os parcelamentos e os repasses de contribuições 

previdenciárias foram pagos dentro de suas datas de vencimento. Nada mais havendo a 

constar eu, Franciéli Moro Balconi de Christo, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada será assinada por mim e demais presentes. Restinga Sêca, 12 de setembro de 

2018. 
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