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ATA N" 04/2020

Aos dois dias do mês de setembro de 2020, as quatorze horas, reunimrn-se na

sala d€ reuniões do lppasso, os membÍos eleitos e os nomeados pelo Prefeito Mulicipal,
atra+és das Portarias no 252l2\lg e 82/2020 do Conselho Deliberativo. Inicialmente,
Íegistramos a ausência dâ Fátima Rita da Silva. O Diretor Financeiro procedeu a

explanação da Gestiio Econômica e Financeirâ do mês de julho de 2020. Informou-se
tamEm a composição das aplicaçõ€s Íinanceiras do IPPASSO do mês de Julho/2020:

Banrisul (137o) - R$ 70.817.974,99; Banço do Brasil (26%) - R$ 139.882.883,80;

Caixa Econômiça Federal (34%) - R$ 186.065.951,92; Votorantin (2%) R$

9.419.714,46i Austro (l%) R$ 3.585.880,28 e Títulos Públicos âdminishados Pela

Caixa Fronômica Federal (25%) R$ 137-997.432,81, totalizândo em aplicações R$

547.757.000,33 existindo disponibilidade financeiE em conta conente de R$ 12.837,93,

totalizando um saldo financeiro de RS 547.769.838,26. o CRP esLi com a validade até o

dia 2l-09-2020. Em vütude do téÍmino da vigência do contrato do com a Caixa

Econômica Federal, referente a folha de pagamento dos servidores aposentados e

pensiodstas do IPPASSO, abdu-se o Processo n" 2020/18649 a fim de realizar nova

licitação pam venda da folha de pagamento do IPPASSO, o valor minimo pam

indenização, foi deliberado pelos pres€ntes, levando-s€ em consideraçâo alguns

muicípios da regiâo, inclusive a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, chegando a

um valor mínimo de R$ 650,00 (seiscentos e citrquenta reais) por matrícula. Este valor
justifica-se também pelo fato da portabilidade existente entle os bancos, o que diÍiculta

a fitlelização do clienúe. Foi aprovada a lei, sobre o plano de amortização do déficit

atuaÍial, com apo.tes de alíquotas suplementar de 2,00% de janeiro de 2020 a dezembro

de 2020. Os repasses do municipio encontram-se em dia. Nada mais a coÍlstar, enceÍÍa-

se a pre§€nte ata, que vai assinada por todos os Eduardo Andre Lucietto,

Marli Salete


