ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS – CORTÊSPREV.

Aos treze dias do mês de Fevereiro de dois mil e catorze, às 9h00h, na sede do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Cortês – CORTÊSPREV, situada na Rua Celso
Borba, 010, Centro, Cortês/PE, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio da Previdência
Social, RPPS, do Município de Cortês, conforme convocação feita pelo Diretor Presidente do
RPPS Sr. Almir Melo Borba, através do Ofício Circular n°001/2014, datado de 05 de fevereiro
do ano em curso, protocolizado com todos conselheiros, com a presença dos seguintes
conselheiros: Enilson Quintino de Assis, representante do SINSMUCBG e presidente deste
conselho, Severino Luiz da Silva, representante dos servidores inativos, registrou-se a
ausência justificada da conselheira Maria Rosivania do Nascimento e a ausência dos
conselheiros Jafé Lopes Ferreira representante do Legislativo Municipal e o conselheiro
Rinaldo Ferreira de Lima, representante do Executivo Municipal. O Diretor Presidente Almir
Melo Borba iniciou os trabalhos Parabenizando a vitoria do conselheiro Enilson nas eleições
do SINSMUCBG, em seguida iniciou uma discussão sobre como deverá ocorrer à divulgação
da

convocação

dos

servidores

ativos,

inativos

e

pensionistas

para

atualização

cadastral/funcional obrigatória dos segurados do RPPS de Cortês e servidores ativos da
Prefeitura Municipal, suas secretarias e câmara de Vereadores. O conselheiro Enilson
solicitou informações sobre os servidores que se encontram em atendimento pela junta
médica nos casos de auxilio doença e readaptação de função, quanto ao cargo dos
servidores e sua solicitação previdenciária. O diretor presidente Almir Melo Borba, falou sobre
solicitação feita ao Executivo Municipal para doação do prédio localizado na Rua Celso Borba,
onde funcionou a Junta Militar, para que possa ser construída sede própria para este RPPS,
considerando a necessidade de se ter sede própria e a ociosidade do referido prédio, ficando
apenas no aguardo do posicionamento dos responsáveis, para ser dado prosseguimento a
concretização deste sonho de todos que fazem o CORTÊSPREV, Continuando falou sobre
regras de aposentadoria e as solicitações de aposentadoria que haviam sido deferidas pela
assessoria jurídica, e ainda sobre novos pedidos de simulação de aposentadoria, mas, que
para se dar prosseguimento está aguardo documentos comprobatórios do tempo de
contribuição ao INSS. O conselheiro Enilson cobrou informações ao Diretor Presidente sobre

o andamento das solicitações feitas por ele nas reuniões anteriores, e que foi esclarecido
como se segue: sobre os problemas financeiros do CORTÊSPREV, como informado
anteriormente, a atual crise financeira se dá por diversos motivos, e que, para contornar, ao
menos financeiramente, será feita compensação previdência junto ao INSS, que deverá
recuperar mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); sobre a pontualidade dos
repasses, informou que, todas as contribuições e repasses previdenciários estão em dia e
que se porventura houver atrasos, esses serão cobrados com juros e atualização monetária,
conforme preceitua legislação previdência, visando equilíbrio financeiro e atuarial. Ainda
sobre os questionamentos do representante do SINSMUCBG, informou que as guias de
recolhimento e comprovantes de repasse foram colecionadas nas respectivas pastas, por fim
informou que já foi solicitado a assessoria jurídica, parecer sobre os prejuízos financeiros que
os servidores efetivos virão a ter quando se der a sua aposentadoria, pela não implantação
por parte da Prefeitura Municipal de um plano de cargos carreias e vencimentos – PCCV. O
diretor falou sobre a portaria MPS 440-2013, que dispõe sobre as aplicações dos recursos
financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, e que o CORTÊSPREV está se adequando para proceder às
publicações conforme determina a referida portaria. Continuou falando sobre convênio que
está sendo estabelecido com o Bradesco, para concessão de empréstimo consignado aos
servidores inativos e pensionistas. Ficou estabelecido que a próxima reunião do conselho
fiscal deverá acorrer no dia 11/03/2014 às 09h00min na sede do CORTÊSPREV. Nada mais a
ser tratado, eu, ______________________ (Almir Melo Borba), lavrei a presente ata que
após lida e se aprovada deverá ser assinada pelos presentes. Cortês, 13 de fevereiro de
2014.

______________________________________
Almir Melo Borba

____________________________________
Enilson Quintino de Assis

______________________________________
Severino Luiz da Silva

____________________________________
Representante do Executivo

______________________________________
Representante do Legislativo

____________________________________
Representante dos Servidores Ativos

