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 ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA 025(A) DO CAF EM 01/06/2017 

 
Ao primeiro dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala 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 Assembléia Extra ordinária. A ordem 

do dia foi sobre a mudança da sede do instituto. A presidente do CAF, Senhora Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão e convidou a mim, Sérgio Alves Barros, para secretariar os 

trabalhos que lavrei a presente ata. Foi cedida à palavra a, Superintendente Quésia Andrade Balbino 

Barbosa onde foi transmitida a pauta da reunião, sendo comunicado aos membros presentes que o 

instituto SERRA PREVI, se encontra nas dependências da Prefeitura. O Senhor Prefeito Adinaldo 

de Andrade se fez presente e se pronunciou que irá ceder a sala da CPL e se propôs a reformar as 

dependências da sala para dar acesso às pessoas com dificuldade de locomoção e ainda pintar o 

instituto de outra cor para se destacar das dependências da Prefeitura onde terá entrada 

independente. O Prefeito questionou sobre a atuação do Conselho no mandato passado, uma vez 

que o outro Prefeito não estava pagando os débitos do instituto e assim o município está  no CADIN 

por estas pendências do antigo gestor e o conselho nada fez. O Conselheiro Daniel Gomes do 

Santos, explicou que o conselho atua sim, que o Senhor Prefeito poderia olhar todas as atas de 

reunião do Conselho que foi cobrado sim do gestor passado e que também foi acionado o Ministério 

Publico do Estado onde o Prefeito da gestão passada teve que responder ao Ministério Público, 

sobre a quitação do debito e se o gestor não quitasse até o prazo dado pelo MP iria ser aberto 

inquérito e o mesmo citou as leis de criação do instituto de Previdência Própria Lei 727/2015 art. 

1ª, 24°, 25°, 30º, 32º, 33°. 
Art.1ª Fica reestruturando, por esta lei, o instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Mirante da Serra. Estado de Rondônia, o qual gozara de jurídica de direito público, 

natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira. 

 

Art.24ª Fica instituído o Conselho Administrativo e financeiro - CAF, órgão superior de 

deliberação colegiada, composto pelos seguintes membros, escolhidos em eleição direta. 

 

Art.25º O CAF reunir-se-á, ordinariamente, em sessões mensais e; extraordinariamente, 

quando convocado pelo Presidente do CAF ou por, pelo menos, três  de seus membros, ou pelo 

Superintendente do SERRA PREVI, com antecedência mínima de três dias, na sede da 

autarquia; 

§ 1º A convocação para reuniões serão feitas por meio de notificação pessoal e por publicação 

no mural da autarquia devendo constar na pauta os assuntos a serem tratados. 

 
Art.30º Ao Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI compete decidir sobre a 

aplicação dos recursos financeiros da autarquia e sobre o uso de seu patrimônio, estabelecendo 

diretrizes e planos para concessão do benefício as previdenciário em favor do seu dependentes, 

especialmente:   

x- adotar as previdências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que 

prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades da autarquia; 

 
Art.32º Compete á Diretoria Executiva do SERRA PREVI realizar os seus serviços de arrecadação e 

aplicação dos recursos da autarquia e de concessão  de benefícios previdenciários aos segurados e seus  

dependentes e, especialmente: 

I – administrar a autarquia, observando-se as diretrizes fixadas pelo CAF; 



 
 

 

Rua  Dom Pedro  nº 2389  Centro – CEP: 76.926-000 – Mirante da Serra – RO 

CNPJ: 08.112.791/0001-53 Telefax: 3463-3122 serraprevi@hotmail.com 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

 
III – executar as normais legais e acatar as deliberações do CAF relativa a gestão financeira da 

autarquia  e á concessão de benefícios previdenciários; 

IV – submeter á apreciação prévia do CAF os planos, programas e as mudanças administrativas da 

autarquia; 

Art.33º Ao SUPERIDENTENDENTE compete: 

I- cumprir e fazer cumprir todas as normas e determinações do CAF, executando-as com presteza. 

V- assinar convênios, contratos e acordos que foram previamente autorizados pelo CAF- 

acompanhando sua fiel execução, sendo que os convênios deverão ser assinados conjuntamente com 

Sr. Prefeito Municipal; 

 

O Conselho questionou para a Superintendente sobre a mudança feita pelo Senhor Prefeito se a 

ordem do Prefeito foi feito por escrito, e o conselho tendo em vista que o Instituto de Previdência é 

uma autarquia e não tem qualquer relação de hierarquia com a prefeitura e nesse sentido o Instituto 

possui legislação própria especifica e diante dessa autorização legislativa possui autonomia em suas 

decisões, que são deliberadas pelo CAF, (Conforme Art.30,32). Os membros do CAF- na reunião 

do dia 24/05/2017 deliberaram de toma contraria a mudança solicitada pelo Senhor Prefeito, pois 

não havia sido feito qualquer estudo. E foi questionado para o prefeito sobre as contas de energia e 

sobre o aluguel, quem ira pagar uma vez que o contrato vence só em março de 2018. A 

Superintendente Informou aos membros do CAF- que a ordem foi verbalmente, pelo Senhor 

Prefeito e com isso sem qualquer respaldo legal. O Prefeito respondeu que ele só ira pagar as contas 

se tiver ordem judicial, alegando que está cortando gastos, pois os recursos estão diminuindo e ele 

precisa diminuir gastos. Ele falou que foi conversado com o jurídico da prefeitura sobre a legalidade 

da quebra do contrato do aluguel. E que a lei permite, pois a prefeitura não tem condições de pagar 

o aluguel. O conselho explicou para a Superintendente que ela deve cumpre a lei de criação do 

instituto principalmente o artigo 33º inciso I, onde diz: cumprir e fazer cumprir todas as normas e 

determinações do CAF, executando-as com presteza. Que ela deve cumprir a ordem do Conselho e que se 

o dono do prédio entrar na justiça ela poderá ser responsabilizada por não ter cumprindo uma ordem do 

Conselho uma vez que todos foram contra a saída, vez que o aluguel vence em março de 2018 e se já 

conversaram com o dono do imóvel sobre a saída do local. O Prefeito falou que se responsabiliza por 

eventuais consequências, por descumprir o contrato uma vez que o mesmo deixou claro que só ira pagar as 

contas via ordem judicial. O Conselho relatou para que Server então o Conselho,uma vez que o Prefeito 

determinou uma situação para a Superintendente e o Conselho relatou que a atitude tanto do Prefeito e 

Superintendente ferem a legalidade, bem os princípios que norteiam a Administração Publica, falou que seja 

refogada a lei uma vez que a decisão do Conselho não foi cumprida pela Superintendente do SERRA 

PREVI. E se foi feito um estudo do possível local, quais as conseqüências para os usuários e se foi 

comunicada com antecedência para todos os servidores e se tem sala suficiente para comportar as 

dependências do instituto. Após suas explicações o prefeito Adinaldo de Andrade, pediu desculpa pelo fato 

ocorrido e diz que muita coisa mudou nos últimos vinte anos em que ficou afastado do executivo e que sua 

decisão foi à melhor possíveis, uma vez que a arrecadação vem diminuindo e o objetivo e economiza. O 

Conselho rejeita a atitude tomada em desocupar o prédio sem o aval do proprietário do imóvel.   A 

Reunião foi realizada no endereço Rua Marechal Rondon nº 2482, mas a sede já se encontra nas 

dependências da Prefeitura na Rua Dom Pedro I nº 2389. Não havendo nada mais a tratar, eu Sérgio 

Alves Barros, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciania dos Santos ____________________________________ 

 

Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________  
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Prefeito Municipal         – Adinaldo de Andrade_______________________________________ 

 

Conselheiro (Saúde) e Secretario da assembléia – Sérgio Alves Barros _______________________ 

 

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 _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


