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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA 021 DO CAF EM 29/03/2017 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala de 

reuniões do SERRA PREVI, Rua Marechal Rondon, 2482 em Mirante da Serra, reuniram-se os 

membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia 

ordinária. A ordem do dia é a) Deliberar sobre o pedido de parcelamento relativo a diferenças 

apontadas pelo MPAS b) Outros assuntos correlatos. A presidente do CAF, senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Superintendente Quésia Andrade Balbino 

Barbosa, para secretariar os trabalhos que lavrei a presente ata. O gerente financeiro contábil e de 

tesouraria Milton Braz Rodrigues Coimbra, informou aos conselheiros  que o Conselheiro Cosme 

compareceu antes do inicio da reunião, devido à demanda dos serviços na secretaria de obras,  

tomou conhecimento dos fatos, concordou com o parcelamento e considerou razoável, parcelar em 

atè 02 anos, o conselheiro Sergio não foi localizado via telefone celular. O a assunto do dia se refere 

a uma divergência na aplicação das leis 629/2013 e 696/2014 que normatizam a alicota de 

contribuição previdenciária, o erro consistiu na interpretação do artigo 50 da lei 393/2007 inciso III 

e suas alíneas, onde o inciso III indica a alicota a ser aplicada e as alíneas (a,b c d) indicam a 

composição da alicota descrita no inciso, ocorre que a alínea (d) trata do percentual para 

amortização do déficit atuarial, e estabelece uma tabela progressiva anual, e quando da execução do 

exercício seguinte, ( no caso da lei 629/2013) a alicota do inciso III é de 16,60%, mas pela leitura da 

alínea (d) é correto alterar a alicota de 16,60% de 2013 para 17,49% em 2014, e mesmo 

entendimento na lei 696/2014 que indica alicota de 17/49% para 2014 e em 2015 deveria ser 

18,39% até a aprovação da lei 727/2015 que regularizou que corrigiu a alicota a partir de 10/2015, o 

equivoco foi apontado pelo MPAS que exige a quitação da diferença, e o poder executivo, solicitou 

parcelamento, em sessenta vezes, com debito das parcelas no FPM, os conselheiros presentes, após 

um longo debate, solicitaram a presença do responsável pela gestão da secretaria de fazenda senhor 

Sergio Massaroni, e pediram um esforço no sentido de quitar o debito à vista, contudo o Senhor 

Sergio, argumentou que o município se encontra com dificuldades financeiras, e já se obrigou a 

parcelar outros débitos que surgiram inclusive junto ao INSS, alem do alto índice de precatórios 

pelas causas trabalhistas contra o município e que no momento é impossível quitar a vista, o 

conselho considerou as argumentações e delibera pela aprovação do parcelamento, entretanto, como 

o valor é relativamente pequeno, que o numero de parcelas sejam no Maximo até o fim do mandato 

do prefeito em 2020. Não havendo nada mais a tratar, eu Quésia Andrade Balbino Barbosa, lavrei a 

presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Maria Aparecida Alvernaz ____________________________________ 

 

Conselheira (Serv. SEMECE) – Luciene Alves Coelho Santana   ____________________________ 

 

Conselheiro (Serv. Câmara) – Daniel Gomes dos Santos _________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 
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Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________  

 

Dir. Fin. Contabil e de Tesouraria – Milton Braz Rodrigues Coimbra _______________________  


