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1. Apresentação 

  O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

Municipais de Canoas – CANOASPREV, instituído pela Lei Municipal nº 4.739, de 03 de 

fevereiro de 2003, art. 13 e art. 14, tendo seu Regimento Interno instituído pela Resolução 

nº 001, de 10 de setembro de 2003, alterada pela Resolução nº 002, de 17 de fevereiro de 

2016, coloca à disposição o presente RELATÓRIO DE GESTÃO, relativo ao conjunto 

de ações realizadas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.  

  O Conselho Fiscal atua dentro de suas competências, zelando pela ética e 

transparência na aplicação dos recursos orçamentários e financeiros do CANOASPREV, e, 

ao longo desse exercício financeiro, desenvolveu as ações discriminadas neste relatório. 

 

2. Conselho Fiscal 

  O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do CANOASPREV, composto por 5 

(cinco) conselheiros titulares e 5 (cinco) conselheiros suplentes. (Art. 13 da Lei 

nº4739/2003). Com indicação de acordo com os seguintes critérios: 

  I – Três representantes eleitos pelos Servidores; 

  II – Dois representantes indicados pelo Prefeito Municipal.  

  Composição do Conselho Fiscal no período de Janeiro à Junho/2021: 

Titulares Eleitos: 

- Daniela Viana dos Santos da Cunha 

- Tatiane Almeida da Rosa 

- Daniel Viana José 

Titulares Indicados: 

- Andresa Medeiros Maciel 

- Thais Rodrigues da Cunha   

Suplentes Eleitos: 

- Francisco Bauce 

- Alessandro Gil Pereira da Conceição Jochem 

2.1 Eleições 2021 para o Conselho Fiscal 

  A comissão eleitoral, no uso da competência que lhe confere a Portaria nº 431, de 

07 de dezembro de 2020, retificada pela Portaria nº 115 de 17 de março de 2021 e pela 

Portaria nº 144 de 24 de março de 2021, tornou público no dia 02.06.2021, o resultado da 
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eleição do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

Municipais de Canoas – CANOASPREV, assim composto: 

CONSELHO FISCAL 

1º - Paulo Ricardo Lopes de Souza - 579 votos 

2º - Francisco Bauce - 117 votos 

3º - Vinicius Machado Pardal - 117 votos 

4º - Alessandro Gil - 41 votos 

 

Resultado 

TITULARES 

- Paulo Ricardo Lopes de Souza 

- Francisco Bauce 

- Vinicius Machado Pardal 

SUPLENTES 

- Alessandro Gil 

2.2 Composição: 

TITULARES
Eleito/Indicado 

Governo
DECRETO/PORTARIA MANDATO

Paulo Ricardo Lopes de Souza Eleito
Portaria nº 298, de 11 de 

junho de 2021
2021-2023

Francisco Bauce Eleito
Portaria nº 298, de 11 de 

junho de 2021
2021-2023

Vinicius Machado Pardal Eleito
Portaria nº 298, de 11 de 

junho de 2021
2021-2023

Andresa Medeiros Maciel Indicado Governo
Decreto nº 200, 13 de 

agosto de 2020
2020-2022

SUPLENTES TELEFONE DECRETO/PORTARIA MANDATO

Alessandro Gil Pereira da Conceição 

Jochem
Eleito

Portaria nº 298, de 11 de 

junho de 2021
2021-2023

Juliana de Aguiar Maciel Indicado Governo
Decreto nº 200, 13 de 

agosto de 2020
2020-2022

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CANOASPREV

 

Obs.: 

(1) O Conselheiro Francisco Bauce, foi cedido do Município de Canoas para o Estado de Santa 

Catarina, a contar de 01.01.2022 à 31.12.2022, conforme Portaria nº2.939, de 13 de dezembro de 

2021, publicada no Diário Oficial do Município, Edição 2690, Data 29.12.2021, Página 114/158. 

(2) O Suplente Eleito, Alessandro Gil Pereira da Conceição Jochem, foi convocado para a vaga de 

Titular, em substituição ao Conselheiro Francisco Bauce, na data de 03 de janeiro de 2022. 
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3. Descritivo Analítico das Reuniões Conselho Fiscal: 

  Durante o ano de 2021, considerando o período crítico da Pandemia do Coronavírus – Covid-19, o Conselho Fiscal, desenvolveu as atividades 

abaixo descritas: 

Ata Data Reunião Tipo Pauta Encaminhamentos

209 20.01.2021 Ordinária Presencial

A pauta se referiu ao início dos trabalhos e a apropriação dos 

documentos, processos e relatórios de gestão que o conselho 

precisava demandar. Presidente Daniela colocou a disposição 

conselheiros os Relatórios de Gestão de Janeiro à abril/2020, 

relatório de maio/2020 estaria com a ex-conselheira Mara 

Bobsin. Relatórios de junho à dezembro/2020 precisariam ser 

solicitados à Diretoraia Executiva.

Buscar contato com o CanoasPrev, por meio de 

memorando, a fim de consolidar uma via oficial de 

troca de informações.  

210 09.02.2021 Ordinária
Remota 

Google Meet

A presidente Daniela iniciou a pauta da reunião, colocando 

que contatou a ex-conselheira Mahra Bobsin, relatando 

dificuldades em obter retorno quanto ao relatório de gestão 

de maio/2020. Informou também que havia conversado com 

o Sr. Delfino, do CanoasPrev, e este a repassou os contatos 

do Instituto referentes aos agendamentos de reuniões e 

publicações das atas. A conselheira Andresa sugeriu 

formalizar a solicitação do relatório a ex-conselheira Mahra 

através de um ofício. Na sequência, falou do uso do 

protocolo para a entrega dos relatórios e outros documentos 

no CanoasPrev. A conselheira Andresa se prontificou a 

cobrar o relatório de maio/2020 junto à ex-conselheira 

Mahra.

A presidente Daniela agendou uma reunião com o 

Sr. Delfino, no próprio CanoasPrev, no dia 

11/02/2021, às 10h. O conselho concordou com a 

agenda, contando com as presenças das 

conselheiras Daniela e Tatiane, e do conselheiro 

Daniel.
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211 09.03.2021 Ordinária
Remota 

Google Meet

A presidente Daniela encaminhou ofício para a colega Mahra 

Bobsin, ofício 2021/009734, e esta respondeu que havia 

entregue os documentos solicitados. A presidente Daniela iria 

solicitar os relatórios de gestão que faltam ao Sr. Delfino do 

CanoasPrev. A conselheira Thaís solicitou a palavra e colocou 

seus motivos pessoais para pedir a renúncia do seu cargo de 

conselheira fiscal indicada pelo Governo Municipal.  

A conselheira Thaís colocou que faria a 

comunicação de sua renúncia via ofício à Câmara e 

este faria ao Prefeito, e uma vez informado, o 

Conselho comunicaria ao Presidente do CanoasPrev. 

Dada a situação referente à pandemia de 

coronavírus e ao fato de que os conselheiros 

trabalham com memorando eletrônico, a presidente 

Daniela colocou que faria a comunicação necessária 

por este meio. Combinou-se que a conselheira Thaís 

iria encaminhar e-mail para a Daniela comunicando 

sua renúncia. 

212 13.04.2021 Ordinária
Remota 

Google Meet

A presidente Daniela comunicou que recebeu a renúncia da 

conselheira Thaís e encaminhou ao Presidente Valter, via 

memorando, e que retornou por três vezes sem sua 

manifestação. A mesma solicitou manifestação dos membros 

do Conselho sobre encaminhar a renúncia da Thaís através de 

memorando para o Prefeito. Continuando, a presidente Daniela 

sugeriu que se fizesse a ata da reunião extraordinária. Também 

informou que o Presidente do CanoasPrev não respondeu às 

solicitações da comissão.  A conselheira Andresa sugeriu falar 

com o Diretor Delfino ou lhe enviar intranet. Retomando a 

palavra, a presidente Daniela informou que recebeu retorno do 

Diretor Delfino sobre os relatórios que estavam sendo 

encaminhados. O Diretor Delfino entrou na reunião e disse que 

estava com os relatórios em mãos e que aguardou orientações 

da comissão sobre os relatórios de Janeiro/Maio para abertura.

O conselheiro suplente Gil sugeriu protocolar 

documento físico ou intranet no protocolo geral do 

CanoasPrev. A conselheira Andresa sugeriu falar 

com o Diretor Delfino ou lhe enviar intranet.
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213 14.05.2021 Ordinária
Remota 

Google Meet

A presidente Daniela falou da dificuldade em agendar reunião 

com o Presidente do CanoasPrev, em razão das demandas 

diárias. Falou dos relatórios e sua deliberação. Com a palavra, 

Andresa falou dos relatórios e os pareceres de cada um. Foi 

agendada reunião para os despachos dos pareceres como 

sugestão da Andresa. Daniel ficou de agendar a reunião final e 

presencial no CanoasPrev. Considerando o final do mandato, o 

Conselho atual declinou de agendar uma reunião com o 

Presidente do CanoasPrev.

Para não haver colisão de horários com as 

demandas da Prefeitura, ficou agendada a reunião 

virtual pelo Google Meet no dia 01/06/2021, terça-

feira, às 19h e 30min, para deliberação de relatórios 

e pareceres. Andresa colocou sobre a reunião final e 

presencial no CanoasPrev, a qual ficou marcada 

para o dia 08/06/2021, terça-feira, às 14h.  Não 

foram deixados os relatórios de 2021 com o atual 

Conselho, ficando a cargo do novo Conselho Fiscal.

214 01.06.2021 Ordinária
Remota 

Google Meet

A conselheira Andresa comentou acerca dos pareceres dos 

relatórios de gestão e o processo ao qual pertenciam: T1146. A 

presidente Daniela informou que obteve retorno do CanoasPrev 

referente ao ofício que tratava da questão das consultas 

eletivas, mas não foi possível marcar uma reunião para 

formalizar tal resposta. O conselheiro Daniel comunicou acerca 

da posse dos novos conselheiros marcada para o dia 

17/06/2021.  A conselheira Andresa falou para levar todo e 

qualquer material de posse do atual Conselho para a última 

reunião, com o intuito de deixar disponível para o novo 

Conselho Fiscal. Registra-se o não recebimento dos relatórios 

de gestão do ano de 2021.

Ficou combinado que os pareceres sobre os 

relatórios de gestão serão entregues na reunião do 

dia 08/06/2021 para o Conselho Deliberativo. A 

última reunião deste Conselho Fiscal ficou agendada 

para o dia 08/06/2021, às 14h, nas dependências do 

CanoasPrev.
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215 08.06.2021 Exstraordinária Presencial

A conselheira Andresa iniciou as leituras dos pareceres de 

Junho e Julho de 2020. Na sequência, o conselheiro Daniel fez 

as leituras dos pareceres de Agosto e Setembro de 2020. Com 

a palavra, a conselheira Tatiane fez as leituras dos pareceres 

de Outubro e Novembro de 2020. Por fim, a conselheira 

Daniela concluiu com a leitura do parecer de Dezembro de 

2020. Todos os pareceres foram aprovados pelo Conselho 

Fiscal. Registra-se que o atual Conselho não recebeu nenhum 

relatório de gestão do ano de 2021, não podendo opinar sobre a 

atual situação dos repasses e pagamentos das dívidas com a 

Santa Casa e o Hospital Nossa Senhora das Graças.

Sem registros.

216 13.07.2021 Ordinária Presencial

Aberta a reunião pela conselheira Andresa Medeiros Maciel, 

que passou a relatar sobre a última reunião do Conselho Fiscal, 

em 08 de junho de 2021, tecendo breves comentários sobre a 

Ata nº 215/2021 e a falta de encaminhamento dos Relatórios do 

Exercício Financeiro de 2021, pela atual Gestão do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas 

– CanoasPrev, para apreciação do Conselho Fiscal. Após, de 

imediato passamos a eleição para a Mesa do Conselho Fiscal, 

Gestão 2021/2022, ficando assim a composição: Presidente: 

Paulo Ricardo Lopes de Souza; Vice-Presidente: Vinícius 

Machado Pardal; Secretário: Francisco Bauce. A Conselheira 

Andresa Maciel comentou sobre o pedido de afastamento de 

Conselheiros indicados como Representantes da Administração 

Municipal por meio do Decreto nº 200, de 13 de agosto de 2020, 

Conselheira Thais Rodrigues da Cunha, em Licença 

Maternidade; Conselheira Vivian de Macedo Carvalho, já 

comunicado à Presidência do CanoasPrev para a substituição. 

O Presidente Paulo Ricardo de Souza, informou que 

fará o encaminhamento de Ofícios ao Presidente do 

CanoasPrev e Presidente do Conselho Deliberativo 

do Instituto, para comunicar a nova composição da 

mesa do Conselho Fiscal, substituição dos membros 

indicados como Representantes do Governo 

Municipal e, o encaminhamento dos Relatórios de 

Gestão do Exercício Financeiro de 2021 para 

apreciação do Conselho Fiscal.
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217 10.08.2021 Ordinária Presencial

1)	Ofício/CF/CANOASPREV nº001/2021 – Notificação ao 

Presidente do Instituto com a nova composição da Mesa do 

Conselho Fiscal para o Período 2021/2022;

2)	Ofício/CF/CANOASPREV nº002/2021 – Solicitação para 

substituição de Representante do Governo Municipal no 

Conselho Fiscal do Canoasprev;

3)	Ofício/CF/CANOASPREV nº 003/2021 - Solicitação de 

Relatórios de Gestão do Primeiro Semestre de 2021;

4)	Ofício/CF/CANOASPREV nº 004/2021 – Comunicação ao 

Presidente do Conselho Deliberativo com a Composição da 

Mesa do Conselho Fiscal para o Período 2021/2022 e 

solicitação dos Relatórios de Gestão 2021;

5)	Assuntos Gerais.  O Diretor Financeiro, Sr. Delfino 

Nascimento, informou que estaria encaminhando ao Conselho 

Fiscal os Relatórios de Gestão do período de Janeiro à 

Maio/2021, impreterivelmente até o dia 13 de agosto de 2021. 

O Presidente Paulo Ricardo, solicitou ao Diretor Financeiro, da 

possibilidade de encaminhamento dos Relatórios Mensais até a 

data de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, subsequente ao 

encerramento das atividades do mês. O Diretor Financeiro se 

prontificou a conversar com o Setor Contábil para os 

encaminhamentos necessários, cumprindo aos prazos legais 

para apreciação do Conselho Fiscal e posterior envio ao 

Conselho Deliberativo.

A Conselheira Andresa Medeiros Maciel teceu 

breves comentários sobre os investimentos do 

FAPEC, e, aproveitamos a oportunidade para 

solicitar ao Diretor Financeiro uma apresentação 

pela SMI – Consultoria Investimentos para a 

próxima reunião do Conselho Fiscal em 14 de 

setembro de 2021, por vídeo conferência, confirmada 

nesta data. Após a reunião o Presidente passou no 

Gabinete da Presidência para confirmar a tomada de 

providência quanto ao encaminhamento do Ofício 

nº002/2021, substituição dos representantes do 

Governo, sendo informado pela atendente, que não 

tinha conhecimento e, ao solicitar para conversar 

com o Presidente ou Vice-Presidente, foi informado 

que não se encontravam.
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218 14.09.2021 Ordinária
Remota 

Google Meet

1)	Leitura da Ata 216, Reunião anterior;  2)	Reunião por vídeo 

conferência com a SMI – Consultoria Investimentos, sobre a 

situação atual dos investimentos do CanoasPrev (link será 

disponibilizado aos Conselheiros, após encaminhamento pela 

SMI – Diretoria Financeira do CanoasPrev);  3)	Apreciação dos 

Pareceres sobre os Relatórios de Gestão do CanoasPrev, 

Processo TI792/12.08.2021, período de Janeiro/Maio/2021, 

distribuídos aos Conselheiros, após encaminhamento pela 

Diretoria Financeira em 13 de agosto de 2021;  4)	Apreciação 

sobre a situação dos indicados pelo Governo Municipal para 

compor o Conselho Fiscal;  5)	Assuntos Gerais.

Aprovação dos Pareceres sobre os Relatórios de 

Gestão do CanoasPrev, Processo TI792/12.08.2021, 

período de Janeiro/Maio/2021, para o 

encaminhamento por Ofício ao Conselho 

Deliberativo.
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219 13.10.2021 Ordinária Presencial

1)	Leitura da Ata 218, Reunião anterior;  2)	Apreciação dos Pareceres sobre os Relatórios de Gestão do CanoasPrev, 

Processo T2001/14.09.2021, período de Junho/Julho/2021;  3)	Repassar informações sobre a reunião com o Presidente 

e Vice-Presidente do CanoasPrev no dia 22.09.2021;  4)	Apresentar proposta de pedido de Auditoria Geral do 

FAPEC e FASSEM, para fins de orientação e instrução de informações sobre a Gestão dos Fundos Municipais;  

5)	Assuntos Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

O Presidente Paulo Ricardo, acolheu a Sra. Carla Pagliarini, Diretora Financeira Interina e Srta. Gabrielle Aquino, 

representando o Gabinete da Presidência. A Sra. Carla Pagliarini, fez uma breve explanação sobre a sua formação, o 

convite para assumir interinamente o cargo. Falou sobre os Relatórios de Gestão e a parceria com o Conselho Fiscal 

para as adequações e mudanças para melhor compreensão dos membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. 

Sobre o Cálculo Atuarial, explanou sobre as mudanças ocorridas nas Normas Técnicas, gerando este novo Modelo 

apresentado. O Sr. Paulo Ricardo de Souza, fez breve comentário sobre a reunião com o Presidente, Sr. Valter  Luis 

da Costa  Nagelstein, Vice-Presidente, Sra. Clarice Lazzarin, no dia 22.09.2021: - Apresentação da nova composição 

da Mesa do Conselho Fiscal (Ofício nº001/2021, de 15 de julho de 2021); - Como estava o andamento para a 

designação dos membros indicados pelo Governo Municipal (Ofício nº 002/2021, de 15 de julho de 2021), ainda sem a 

definição de nomes para os encaminhamentos e a publicação do Ato de Designação pelo Governo; - O não 

encaminhamento pela Diretoria Executiva, dos Relatórios de Gestão do 1º Semestre de 2021 (Ofício nº 003/2021, de 

19 de julho de 2021), quando assumiu o Conselho Fiscal em Julho/2021. Quanto ao FASSEM e FAPEC, conversamos 

sobre os Projetos em elaboração, e, solicitei uma cópia para apreciação pelo Conselho Fiscal, pois, como órgão 

responsável por exercer a fiscalização da gestão administrativa, patrimonial, econômica, atuarial e financeira, 

gostaríamos de analisar os projetos para se pronunciar sobre os impactos futuros, na área atuarial, financeira, 

orçamentária e de gestão. O Sr. Valter, informou que não estavam autorizados para fornecer cópia dos Projetos. O 

Presidente solicitou ao Sr. Valter e Sra. Clarice, que realizassem uma reunião conjunta para Prestação de Contas da 

Diretoria Executiva aos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, com os principais atos e fatos 

realizados pela atual gestão, ficaram de verificar uma data e convidar os Conselhos.  
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220 09.11.2021 Ordinária Presencial

1)	Leitura da Ata 219, Reunião anterior;   2)	Apreciação do 

Parecer sobre os Relatórios de Gestão do CanoasPrev, mês de 

Agosto/2021, Ofício nº 330/2021 de 28 de setembro de 2021, 

Processo sem registro de Protocolo;   3)	Andamento dos 

Processos Registrados pelo Conselho Fiscal: T1665/2021 

(Substituição de Representantes do Governo Municipal no 

Conselho Fiscal); T1792/2021 (Parecer do Conselho Fiscal dos 

Relatórios de Gestão, período de Jan/Maio/2021); T2001/2021 

(Parecer do Conselho Fiscal dos Relatórios de Gestão, período 

de Junho/Julho/2021); 2021.74.1000363PA (Solicitação de 

Auditoria no FAPEC e FASSEM).   4)	Assuntos Gerais.

Oficiada a Diretoria Financeira sobre as 

recomendações e correções necessárias no 

Relatório de Gestão, para que os dados transcritos 

seja fidedignos aos Demosntrativos Financeiros 

postados no Portal Transparência.  O Conselheiro 

Vinícius Machado Pardal fará pesquisa sobre o item 

3 da Pauta para apresentação na próxima Reunião 

Extraordinária dia 17 de novembro de 2021.

221 17.11.2021 Extraordinária Presencial

1)	Leitura da Ata 220, Reunião anterior;   2)	Relatos do Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Vinícius Machado Pardal, 

sobre a participação no XIX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, realizado na cidade de Caxias do Sul, 

nos dias 08, 09 e 10 de novembro;   3)	Andamento dos Processos Registrados pelo Conselho Fiscal: T1665/2021 

(Substituição de Representantes do Governo Municipal no Conselho Fiscal); T1792/2021 (Parecer do Conselho Fiscal 

dos Relatórios de Gestão, período de Jan/Maio/2021); T2001/2021 (Parecer do Conselho Fiscal dos Relatórios de 

Gestão, período de Junho/Julho/2021); 2021.74.1000363PA (Solicitação de Auditoria no FAPEC e FASSEM).   

4)	Assuntos Gerais.                                                                                                                                                                              

O Conselheiro Vínicius Machado, enalteceu a importância da participação membros dos Conselhos e Diretoria 

Executiva nestes seminários, temas  de extrema relevância como: Finanças e Investimentos; Legislação e Benefícios 

do RPPS; Controles administrativos e técnicos do RPPS; Financiamento e atuária do RPPS. Foi debatido sobre a 

Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020, que estabelece parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes, gestores de 

recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 

1998, e dá outras providências. Alguns processos com a mudança de sistemas pelo CanoasPrev, não foram possíveis 

verificar a atual situação, quanto aos representantes do governo municipal, ainda não havia definição destes, demais 

encontravam-se com o Conselho Deliberativo para apreciação.                                                                                                                                        

Deliberamos quanto ao encaminhamento de Ofício ao Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

Municipais de Canoas, para informar ao Conselho Fiscal, as providências adotadas para o cumprimento da Portaria 

nº9.907/2020.
 



 

CANOASPREV                
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS  SERVIDORES  MUNICIPAIS DE CANOAS 
 

 
 

Página 12 de 24 

 

 

222 14.12.2021 Ordinária Presencial

1)	Leitura da Ata 221, Reunião Extraordinária dia 17.11.2021;   

2)	Participação da Diretora de Assistência do CanoasPrev, para 

falar sobre a situação orçamentária e financeira do FASSEM, 

suas adequações com a nova legislação, conforme Ofício 

nº011/2021, de 02 de dezembro de 2021;   3)	Assuntos Gerais.                                                                                               

A Diretora não compareceu, após o Vice-Presidente do 

Conselho se deslocou até a sala da Diretoria e foi informado 

que ela não se encontrava no CanoasPrev. O Presidente Paulo 

Ricardo ligou para o celular da Diretora, não foi atendido, em 

seguida enviou whats informando que os Conselheiros estavam 

aguardando a sua presença (Horário 14:18), às 14:42 a Diretora 

retornou whats, informando que havia submetido o Ofício para 

Presidência do Canoasprev, e, estava fora por compromissos. 

Os Conselheiros não foram comunicados antecipadamente 

sobre a falta da Diretora na reunião, pois não teríamos a 

principal pauta da reunião no dia, visando esclarecer dúvidas e 

cobranças de servidores. Mais uma vez, o Conselho Fiscal é 

deixado de lado pela Diretoria Executiva, sem as informações e 

comunicado antecipado para suspensão de reunião. 

A Diretoria Executiva será oficiada com a nova 

Agenda de Reuniões Ordinárias do Conselho 

Fiscal para o primeiro semestre de 2022.
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4. Descritivo Analítico dos Processos Analisados pelo Conselho Fiscal: 

 

Data Processo - Relatório de Gestão Mês Conselheiro Relator Parecer/Aprovação/Recomendações

1 14.04.2021 T1145/2021 - Relatórios de Gestão Jan/Maio/2020
Andresa Medeiros Maciel                                               

Thais Rodrigues da Cunha          

Não localizado em Ata o registro sobre apreciação do Processo 

pelo Conselho Fiscal.

2 14.04.2021 T1146/2021 - Relatórios de Gestão Jun/Dez/2020

Andresa Medeiros Maciel                                               

Daniel Viana José                                                                    

Tatiane Almeida da Rosa                                                            

Daniela dos Santos Viana da Cunha

Aprovados Ata 215/08.06.2021 - Encaminhado ao Conselho 

Deliberativo

3 12.08.2021 T1792/2021 - Relatórios de Gestão Jan/Maio/2021

Andresa Medeiros Maciel                                                   

Vinícius Machado Pardal                                                                           

Francisco Bauce                                                                    

Paulo Ricardo Lopes de Souza

Aprovados Ata 218/14.09.2021 - Encaminhado ao Conselho 

Deliberativo Ofício/CF/Canoasprev nº 005/2021, de 15 de 

setembro de 2021.

4 14.09.2021 T2001/2021 - Relatórios de Gestão Jun/Jul/2021 Paulo Ricardo Lopes de Souza

Aprovados Ata 219/13.10.2021 - Encaminhado ao Conselho 

Deliberativo Ofício/CF/Canoasprev nº 007/2021, de 13 de 

outubro de 2021.

5 13.10.2021

Processo sem Registro - Relatório 

Gestão, entregue Reunião CF 

13.10.2021

Agosto/2021 Paulo Ricardo Lopes de Souza

Aprovado Ata 220/09.11.2021 - Encaminhado ao Conselho 

Deliberativo Ofício/CF/Canoasprev nº 010/2021, de 09 de 

novembro de 2021.

6 14.12.2021

Processo sem Registro - Relatório 

Gestão FASSEM, entregue Reunião 

CF 14.12.2021

Setembro/2021 Paulo Ricardo Lopes de Souza

Processo será analisado em Reunião Extraordinária no 

exercício de 2022. Foi requisitado à Diretoria Financeira o 

Relatório do FAPEC/Setembro/2021.

7

DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS ANALISADOS PELO CONSELHO FISCAL - FAPEC/FASSEM

Observação: Processos nº 2022.6.200219PA (Outubro/2021, de 15.02.2022); nº 2022.6.200220PA (Novembro/2021, de 15.02.2022); nº 2022.6.200221.PA (Dezembro/2021, de 15.02.2022), serão 

analisados em Reunião Extraordinária no mês de março/2022. 
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5. Descritivo Analítico dos Ofícios Emitidos pelo Conselho Fiscal: 

Ofício Data Encaminhamento para:

1 001/2021 15.07.2021
Valter Luis da Costa Nagelstein

Presidente do CANOASPREV 

2 002/2021 15.07.2021
Valter Luis da Costa Nagelstein

Presidente do CANOASPREV 

3 003/2021 19.07.2021
Valter Luis da Costa Nagelstein

Presidente do CANOASPREV 

4 004/2021 19.07.2021

Gerson Luiz de Antoni

Presidente do Conselho Deliberativo do 

CANOASPREV 

5 005/2021 15.09.2021

Gerson Luiz de Antoni

Presidente do Conselho Deliberativo do 

CANOASPREV 

OFÍCIOS ENCAMINHADOS PELO CONSELHO FISCAL - 2021
Assunto

Composição da Mesa do Conselho Fiscal para o Período Julho/2021/2022.

Substituição da indicação dos representantes do Governo Municipal no Conselho 

Fiscal do CanoasPrev, de acordo com os artigos 13 e 15 da Lei Nº 4.739/2003.

Comunicar que oficiamos o Conselho Deliberativo quanto ao não encaminhamento 

até a presente data dos Relatórios de Gestão do Primeiro Semestre de 2021, da 

atual Gestão do CanoasPrev, para apreciação e deliberação do Conselho Fiscal, nos 

termos do disposto no art 14, da Lei nº 4739/2003 e Regimento Interno. Outrossim, 

como não foram atendidos os pedidos realizados pela gestão anterior do Conselho 

Fiscal, conforme registros em Ata de Reuniões Ordinárias, se necessário, teremos 

que notificar os órgãos de Controle Interno e Externo, atendendo aos preceitos da 

legislação vigente quanto a transparências nas ações e gestão de recursos públicos.

Composição da Mesa do Conselho Fiscal para o Período Julho 2021/2022 e 

notificação ao Presidente do CanoasPrev para o encaminhamento dos Relatórios de 

Gestão 2021, sob pena de notificação aos órgãos de Controle Interno e Externo 

para tomada de providências, visando a transparência nas ações e gestão de 

recursos públicos.

Parecer do Conselho Fiscal, após análise dos Relatórios de Gestão do 

FAPEC/FASSEM, referente ao período Jan/Maio/2021, com ressalvas no mês de 

Abril/2021/FASSEM, Balancete de Despesas (fonte Transparência Canoasprev) 

das despesas de manutenção, elemento despesa 33.90.39, transcrição do valor para 

o Relatório de Gestão, difere da publicação portal Transparência.
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6 006/2021 15.09.2021
Delfino do Nascimento Neto

Diretor Financeiro do CANOASPREV 

7 007/2021 13.10.2021

Gerson Luiz de Antoni

Presidente do Conselho Deliberativo do 

CANOASPREV 

8 008/2021 13.10.2021

Carla Pagliarini

Diretora Financeira Interina do 

CANOASPREV 

9 009/2021 13.10.2021

Gerson Luiz de Antoni

Presidente do Conselho Deliberativo do 

CANOASPREV 

Parecer do Conselho Fiscal, após análise dos Relatórios de Gestão do 

FAPEC/FASSEM, referente ao período Jan/Maio/2021, com ressalvas no mês de 

Abril/2021/FASSEM, Balancete de Despesas (fonte Transparência Canoasprev) 

das despesas de manutenção, elemento despesa 33.90.39, transcrição do valor para 

o Relatório de Gestão, difere da publicação portal Transparência.

Parecer do Conselho Fiscal, após análise dos Relatórios de Gestão do 

FAPEC/FASSEM, referente aos meses Junho/Julho/2021, com ressalvas no mês de 

Junho/Julho/2021, para revisão do Quadro Resumo das Despesas dos Relatórios de 

Gestão do FASSEM e FAPEC encaminhados, para as adequações nas alterações 

orçamentárias ocorridas no período, visando a fidelidade na transcrição de dados 

para os próximos Relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal.

Parecer do Conselho Fiscal, após análise dos Relatórios de Gestão do 

FAPEC/FASSEM, referente aos meses Junho/Julho/2021. com ressalvas no mês de 

Junho/Julho/2021, para revisão do Quadro Resumo das Despesas dos Relatórios de 

Gestão do FASSEM e FAPEC encaminhados, para as adequações nas alterações 

orçamentárias ocorridas no período, visando a fidelidade na transcrição de dados 

para os próximos Relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal.

Solicitação de Auditoria Geral no FAPEC/FASSEM. Pedido aprovado pelo 

Conselho Fiscal, em Reunião Ordinária na presente data, visando esclarecer várias 

situações apresentadas na Gestão destes, em especial com a formatação de Projetos 

de Leis encaminhados pelo Executivo Municipal para o Legislativo, sem a apreciação 

e participação do Conselho Fiscal, para se pronunciar sobre os impactos futuros, na 

área atuarial, financeira, orçamentária e de gestão. 
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10 010/2021 09.11.2021

Gerson Luiz de Antoni

Presidente do Conselho Deliberativo do 

CANOASPREV 

11 011/2021 02.12.2021
Priscilla Koppe

Diretora de Assistência do CANOASPREV 

12 012/2021 03.12.2021
Valter Luis da Costa Nagelstein

Presidente do CANOASPREV

Parecer do Conselho Fiscal, após análise dos Relatórios de Gestão do 

FAPEC/FASSEM, referente ao mês de Agosto/2021, com ressalvas no mês de 

Agosto/2021, para revisão do Quadro Resumo das Despesas dos Relatórios de 

Gestão do FASSEM e FAPEC encaminhados, para as adequações nas alterações 

orçamentárias ocorridas no período, visando a fidelidade na transcrição de dados 

para os próximos Relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal. 

Convite para participar da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, dia 14.12.2021, 

as 14h: A proposta do Conselheiros, tem seu embasamento para a Diretoria 

apresentar um apanhado da situação orçamentária e financeira do FASSEM, os 

estudos técnicos e atuariais realizados para as mudanças ocorridas, os impactos 

esperados para o presente exercício e vindouros, quanto à Receita Prevista, 

Arrecadada, Despesa Fixada e Executada. Outros assuntos inerentes a Diretoria de 

Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Canoas.

Providências adotadas para o cumprimento da Portaria nº 9.907/2020 : conforme 

deliberado em reunião deste Conselho, as providências que estão sendo adotadas 

pela Diretoria Executiva para o cumprimento das normas da Portaria nº 9.907, de 14 

de abril de 2020, a qual estabelece parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes, 

gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de 

previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos 

requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 

1998, e dá outras providências.  
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6. Descritivo Analítico dos Investimentos: 

 

  Após análise no Balancete de Verificação publicado no site do CanoasPrev, Portal 

Transparência, e as informações prestadas pela Diretoria Financeira nos Relatórios de 

Gestão do mês de dezembro/2020 e dezembro/2021, verificamos que as aplicações 

financeiras do FAPEC estão em conformidade com as normas vigentes, em especial a 

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e suas alterações. 

Conta Saldo em 31.12.2020 Saldo em 31.12.2021 %

Ativo Circulante 631.097.561,18R$      R$     689.250.790,68 9,21

Caixa e Equivalentes de Caixa 27.273,44R$               R$              46.423,97 70,22

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 22.283.298,61R$        R$         6.432.936,75 -71,13

Aplicações RPPS 608.783.814,15R$      R$     682.796.630,09 12,16

Títulos de Responsabilidade do Tesouro  R$                           -    R$                           -   0,00

Fundos de Investimento em Renda Fixa ou 

Referenciados
 R$        224.878.406,71  R$        296.595.508,17 31,89

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito 

Privado
 R$            8.928.462,75  R$            9.292.330,78 4,08

Fundos de Investimento em Renda Fixa ou 

Referenciados - IMA/IDkA
 R$          20.852.067,36  R$          20.518.184,43 -1,60

Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro  R$        212.375.281,15  R$        194.251.082,04 -8,53

Aplicações em Seguimento de Renda Variável RPPS  R$        130.434.811,80  R$        129.072.943,98 -1,04

Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS  R$          11.314.784,38  R$          12.982.507,94 14,74

(-) Ajuste de Perdas de Investimentos  R$                          -    R$                          -   0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 

Antecipadamente
 R$                3.174,98  R$                1.799,87 -43,31

Passivo Circulante  R$         6.876.648,24  R$         5.524.022,27 -19,67

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias  R$            1.566.493,89  R$            1.314.622,79 -16,08

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  R$                     159,90  R$                     145,14 -9,23

Obrigações Fiscais a Curto Prazo  R$                50.906,03  R$                48.490,83 -4,74

Demais Obrigações a Curto Prazo  R$            5.259.088,42  R$            4.160.763,51 -20,88

DEMONSTRATIVO SITUAÇÃO FINANCEIRA - FAPEC/2021

Fonte: Balancete de Verificação mês de dezembro/2020 e dezembro/2021 - IP Tecnologia e Informática Ltda. Disponíveis no Portal 

Transparência do site do CanoasPrev. Acesso Fevereiro/2022.
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  Após análise no Balancete de Verificação publicado no site do CanoasPrev, Portal 

Transparência, e as informações prestadas pela Diretoria Financeira nos Relatórios de 

Gestão do mês de dezembro/2020 e dezembro/2021, verificamos que a situação financeira 

do FASSEM aponta uma situação crítica de comprometimento das Receitas Arrecadadas 

na relação com as Despesas Realizadas e, o alto grau de endividamento, demonstrando o 

pagamento de parcelas mensais, do acordo pactuado no parcelamento com a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre e, a quitação da dívida com o Hospital Nossa Senhora das 

Graças, parcial no ano de 2020, para honrar com os compromissos do Fundo de 

Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Canoas. 

Conta Saldo em 31.12.2020 Saldo em 31.12.2021 %

Ativo Circulante  R$         2.041.685,41  R$         1.727.730,80 -15,38

Caixa e Equivalentes de Caixa 2.041.685,41R$             R$            1.727.730,80 -15,38

Bancos Conta Movimento 3.712,35R$                   R$                  2.911,83 -21,56

Fundos de Aplicações Financeiras 2.037.973,06R$             R$            1.724.818,97 -15,37

Passivo Circulante  R$         3.429.636,56  R$         2.045.361,06 -40,36

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias  R$              628.899,24  R$              700.821,36 11,44

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  R$            2.665.608,16  R$            1.205.360,85 -54,78

Obrigações Fiscais a Curto Prazo  R$                17.697,72  R$                30.833,03 74,22

Demais Obrigações a Curto Prazo  R$              117.431,44  R$              108.345,82 -7,74

DEMONSTRATIVO SITUAÇÃO FINANCEIRA - FASSEM/2021

Fonte: Balancete de Verificação mês de dezembro/2020 e dezembro/2021 - IP Tecnologia e Informática Ltda. Disponíveis no Portal 

Transparência do site do CanoasPrev. Acesso Fevereiro/2022.
 

 

7. Do Cálculo Atuarial de 2021, relatório encaminhado ao Conselho Deliberativo para 

apreciação e providências junto à Diretoria Executiva: 

 

A aprovação da reforma da previdência dos servidores públicos municipais de 

Canoas, levada a efeito pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 

em termos práticos, estabeleceu novo sistema de alíquotas para a contribuição paga pelos 

servidores públicos, estas variam de 11% a 16% sobre a remuneração de Ativos, 

Aposentados e Pensionistas, quando o estudo atuarial apontar um déficit, que atende as 

normas legais.  

As mudanças apontadas pela reforma aprovada pelo Legislativo Municipal de 

Canoas, definem de maneira inaceitável, a alteração da base de cálculo da contribuição dos 
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servidores aposentados e pensionistas por apontar um "déficit atuarial", hipótese em que a 

arrecadação não mais recai sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, mas sim 

sobre o montante integral da remuneração percebida que ultrapassar dois salários mínimos.  

Este aumento no desconto da alíquota da contribuição previdenciária de 

aposentados e pensionistas, aparenta violar o princípio da vedação de tributo com efeito de 

confisco, assim compreendida a proibição à incidência exagerada de um tributo que, 

absorverá boa parte do patrimônio ou da renda, sendo vista como sanção, um castigo ao 

servidor público que dedicou anos de trabalho ao Município e Cidadão Canoense.  

Os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, em sua média, já estão 

sujeitos a uma alíquota máxima de até 27,5% (vinte e sete e meio por cento) de Imposto de 

Renda Retido na Fonte, somado aos 14% (catorze por cento) pagos a título de contribuição 

previdenciária, no mínimo 5% (cinco por cento) para Planos de Saúde, assim, alguns 

servidores entregarão quase que a metade de seus rendimentos para o Fisco. Pode, a 

sistemática de cálculo apresentada, não estar compatível com uma simples soma das 

alíquotas de desconto, isso deixaria muitos em situação de difícil sobrevivência, não tendo 

a quem recorrer, como no caso de um auxílio emergencial para atender suas necessidades 

básicas.  

O RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL, Ano 2021, do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS – 

CANOASPREV, Perfil Atuarial: III, Data base: 31/12/2020, NTA Fundo em Capitalização 

nº2020.001502.1, NTA Fundo em Repartição nº 2020.001502.2, responsável técnico Sr. 

Guilherme Walter, Atuário MIBA nº 2.091, Versão 01, de 30/03/2021, apresenta na página 

38, informações que deixam dúvidas quanto as premissas adotadas para o estudo em 

questão, as quais podem penalizar drasticamente o patrimônio do servidor público 

aposentado e pensionista, esvaziando seu direito de propriedade ou inviabilizando o 

exercício de atividade econômica. 

 

6.4. PREMISSAS ADOTADAS PARA AJUSTE TÉCNICO DA BASE 

CADASTRAL 

 

Tendo em vista que constaram da base de dados as informações relativas ao 

tempo de serviço/contribuição anterior à admissão na Prefeitura para parte 

dos servidores ativos, utilizou-se as informações de cada um desses servidores e 

A HIPÓTESE DE 25 ANOS COMO A IDADE DE INÍCIO DAS 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS QUANDO NÃO INFORMADO. 

Tal hipótese foi adotada com base na Portaria nº 464/2018, que estabelece a 

apuração por meio da diferença entre a idade do segurado na data de ingresso no 

ente ou de vinculação ao RPPS e a idade de 25 anos. 

Quanto aos servidores ativos cuja ausência de tempo de contribuição anterior ao 

Ente foi considerada nos cálculos atuariais, afirma-se que essas informações 

passaram por validações e restaram confirmadas pelo Ente Federativo e/ou pela 

Unidade Gestora do RPPS. 

PARA ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO COMPLETA DESTA HIPÓTESE SE 

FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS 
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SERVIDORES EFETIVOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS 

ESTATÍSTICOS. 

Quanto aos INATIVOS, não constaram as informações relativas à composição 

do tempo de serviço considerado para fins de concessão dos benefícios de 

aposentadoria, segregadas por tempo de contribuição ao RPPS e tempo de 

contribuição para outros regimes, que são de suma importância para que se 

possa proceder à uma estimativa mais fidedigna de compensação 

previdenciária (COMPREV) a receber pelo CANOASPREV. 

Portanto, para estes casos, por conservadorismo, não foi estimado 

compensação previdenciária a receber. 

 

6.5. RECOMENDAÇÕES 

 

INSTA INFORMAR A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE UM 

RECADASTRAMENTO PERIÓDICO JUNTO AOS ATUAIS 

SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS, PARA 

QUE SE MANTENHAM OS DADOS CADASTRAIS E FUNCIONAIS 

SEMPRE ATUALIZADOS E ADEQUADOS ÀS PRÓXIMAS 

AVALIAÇÕES ATUARIAIS, com ênfase nas informações relativas ao 

tempo de serviço / contribuição anterior à Prefeitura, VISTO QUE A 

INFORMAÇÃO ENCAMINHADA ESTAVA INCOMPLETA para o 

DESENVOLVIMENTO DO PRESENTE ESTUDO. 

Desta forma, a ESTIMATIVA DE IDADE DE ATINGIMENTO DAS 

ELEGIBILIDADES À APOSENTADORIA será mais realista, GERANDO, 

consequentemente, PROVISÕES MATEMÁTICAS MAIS BEM 

ESTIMADAS E FIDEDIGNAS À REALIDADE. 

Destaca-se também a necessidade de manter os dados dos dependentes legais dos 

servidores ativos e aposentados sempre atualizados, para uma melhor estimativa 

dos encargos de pensão por morte. 

No tocante à base de dados dos aposentados, sugere-se que sejam levantadas 

as informações dos valores dos fluxos mensais de COMPREV dos processos 

já deferidos pelo INSS e repassados mensalmente para o CANOASPREV. A 

informação do fluxo mensal repassado pelo INSS é válida para que se possa 

estimar os valores das reservas matemáticas de benefícios concedidos já 

desconsiderando os valores repassados, uma vez que são de 

responsabilidade do RGPS. 

Para aqueles aposentados que ainda não tiveram o fluxo mensal de 

COMPREV deferido pelo INSS, sugere-se que seja feito o levantamento da 

composição do tempo de serviço utilizado para a concessão do benefício 

previdenciário, desmembrando-o de forma a que se tenha o número de 

meses (ou dias) de vinculação ao CANOASPREV e o número de meses (ou 

dias) de vinculação a outros regimes de previdência (INSS e outros RPPS, 

caso haja), a fim de que se possa estimar um valor mais próximo da 

realidade a título de COMPREV a receber. 

Ressalta-se que é fundamental uma base de dados atualizada e consistente, caso 

contrário, apesar dos esforços técnicos e diligência, o passivo atuarial precificado 

e plano de custeio definido poderá não refletir a realidade do CANOASPREV, 

elevando-se os riscos de desequilíbrios estruturais. 

 

O Parecer Atuarial – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) Grupo 2, 

apresenta resultado da avaliação atuarial e situação financeira com SUPERÁVIT: 
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h) Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial  

 

Ante o exposto, o resultado apurado para a presente avaliação atuarial remontou 

a um SUPERÁVIT ATUARIAL no valor de R$ 164.942.938,70, considerado 

as alíquotas contributivas normais vigentes de 14,00% dos segurados e de 

16,70% do Ente Federativo, bem como o aumento do ativo garantidor, o saldo de 

compensação previdenciária e do parcelamento, as adequações procedidas às 

hipóteses atuariais e as variações e características da massa segurada. 

 

k) Identificação dos principais riscos do plano de benefícios  

 

Dentre os riscos do plano de benefícios, destacam-se os riscos atuariais, em 

especial aquele associado à taxa de juros adotada como hipótese atuarial. 

Observado o cenário econômico brasileiro, com redução significativa da taxa 

básica de juros, tem-se uma maior dificuldade em se atingir, no futuro, a meta 

atuarial estabelecida. Destaca-se ainda os riscos de eventuais implementações de 

novos planos de cargos e salários distintos da hipótese adotada, o que acarretaria 

elevação do passivo atuarial. A inadequação das tábuas biométricas, em longo 

prazo, pode ainda gerar perdas atuariais que se materializam em desequilíbrios 

técnicos estruturais. Afora os riscos atuariais essenciais, tem-se ainda riscos 

associados às mudanças no perfil demográfico dos segurados do plano de 

benefícios, especialmente pelo ingresso de novos servidores por concurso 

público, e ainda riscos operacionais (cadastro / concessão e manutenção de 

benefícios) que podem acarretar alterações dos compromissos apurados. Em 

razão disso, faz-se necessário a implementação de plano institucionalizado de 

gestão dos riscos atuariais, conforme previsão da Portaria nº 464/2018. 

 

Por fim, procedida a avaliação atuarial, é o nosso parecer que o 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE CANOAS (RS) – CANOASPREV, data focal 31/12/2020, 

TEM CAPACIDADE PARA HONRAR OS COMPROMISSOS JUNTO 

AOS SEUS SEGURADOS, SE ADOTADAS AS INDICAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE PARECER E DO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL.  

Canoas (RS), 30/03/2021.  

Guilherme Walter  

Atuário MIBA nº 2.091 

LUMENS ATUARIAL – Consultoria e Assessoria 

 

O Parecer Atuarial – Fundo em Repartição (Plano Financeiro - Caixa) Grupo 1, 

apresenta resultado da avaliação atuarial e situação financeira com passivo atuarial, devido 

ao compromisso do Ente Público, registrado em lei de assumir os aportes financeiros 

necessários ao cumprimento da legislação vigente: 

 
d) Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial  

 

O resultado apurado para a presente avaliação atuarial remontou a um passivo 

atuarial de R$ 3.183.120.372,70, o que representa o MONTANTE A SER 

APORTADO PELO ENTE FEDERATIVO PARA COBERTURA DA 

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. O resultado foi apurado considerado as 
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alíquotas normais vigentes de contribuição de 14,00% para os segurados e de 

16,70% do Ente Federativo, bem como as hipóteses atuariais apresentadas no 

relatório de Avaliação Atuarial. 

Pelas projeções atuariais, se observa uma elevação gradual das despesas e 

consequentemente da necessidade de aportes complementares pelo Ente 

Federativo. Após o atingimento do pico, as despesas tendem a apresentar uma 

queda gradual com a extinção natural da população de segurados do plano 

 

e) Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do 

equilíbrio financeiro e atuarial  

 

Para a sustentação do equilíbrio financeiro do Fundo em Repartição do 

CANOASPREV, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio normal 

bem como o SUPORTE DO ENTE FEDERATIVO, com o repasse adicional 

dos recursos necessários à GARANTIA DA MANUTENÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS EM REGIME DE CAIXA. 

 

g) Identificação dos principais riscos do plano de benefícios  

 

HAJA VISTA A ASSUNÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDO EM 

REPARTIÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO, IDENTIFICA-SE COMO 

MAIOR RISCO A INVIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ENTE 

FEDERATIVO no longo prazo em manter os aportes financeiros necessários à 

manutenção dos benefícios, por eventual incompatibilidade com a RECEITA 

CORRENTE LÍQUIDA.  

Para MITIGAÇÃO DESTE RISCO, é essencial a ANÁLISE DO FLUXO 

ATUARIAL pelos gestores do CANOASPREV e pelos responsáveis pelo 

planejamento do Ente Federativo, para identificação dos valores que serão pagos 

no longo prazo, possibilitando a organização do fluxo de caixa. 

 

Assim, procedida a avaliação atuarial, é o nosso parecer que o 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE CANOAS (RS) – CANOASPREV, data focal 31/12/2020, 

TEM CAPACIDADE PARA HONRAR OS COMPROMISSOS JUNTO 

AOS SEUS SEGURADOS, SE ADOTADAS AS INDICAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE PARECER E DO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL.  

Canoas (RS), 30/03/2021.  

Guilherme Walter 

Atuário MIBA nº 2.091 

LUMENS ATUARIAL – Consultoria e Assessoria 

 

O texto apresentado como Parecer Atuarial do Fundo de Capitalização e Fundo de 

Participação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de 

Canoas - CANOASPREV para o presente exercício – 2021, o qual se diz que foi a 

explanação técnica para o envio dos Projetos de Leis ao Executivo Municipal, 

coincidentemente apresenta o mesmo texto do Parecer Atuarial dos Fundos para o Instituto 

de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE PREV – 2020, com data focal em 

31.12.2019. 

Coincidência ou não nos textos supre citados, precisamos com urgência de uma 

Perícia e Auditoria Técnica sobre os Estudos Atuariais apresentados para o Instituto de 
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Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas – CANOASPREV, 

buscando os responsáveis por contratação dos serviços e não verificação dos resultados 

apontados com seriedade que o assunto merece. Resultados estes, que afetam diretamente 

aos servidores municipais de Canoas Ativos, Inativos e Pensionistas. 

 

8. Considerações Finais: 

  Pelo presente Relatório de Atividades do exercício 2021 o Conselho Fiscal do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas, buscou relatar 

as principais atividades que foram realizadas e, os encaminhamentos para a Diretoria 

Executiva e Conselho Deliberativo. Além das informações disponibilizadas neste relatório, 

os gestores do Poder Executivo e Legislativo, bem como os segurados poderão obter 

informações detalhadas nas atas oficiais das próprias sessões do Conselho Fiscal que estão 

publicadas na Página Oficial do CanoasPrev. O ano de 2021, em linhas gerais, foi um ano 

de grandes avanços. O desafio neste ano foram os atrasos no envio de Relatórios de Gestão 

para apreciação do Conselho Fiscal, em especial os Projetos de Leis de reforma do 

FASSEM e FAPEC encaminhados pelo Executivo para o Legislativo, sem avaliação e 

participação do Conselho Fiscal, bem como, as questões de investimentos, uma vez que a 

economia ao longo do ano se mostrou bastante instável. 

Canoas, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

Paulo Ricardo Lopes de Souza 

Conselheiro Titular Eleito 

Presidente do Conselho Fiscal 
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Aprovado em reunião extraordinária no dia 04 de março de 2022, utilizando a ferramenta 

Google Meet. 

 

 

 
 

 


