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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na 

Sede do IPSJ, à Rua Raul de Macedo, cento e setenta, loja cinco, Centro, Silva 

Jardim, reuniram-se o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal,  para tratarmos do 

assunto – Pagamento de folha de Inativos e Pensionistas do Grupo Um e Termo 

aditivo para a obra de Reforma da sede própria. A Presidente deu abertura a reunião, 

explicando que foram convocados para esta reunião conselheiros titulares e suplentes, 

tendo em vista que o assunto é de interesse de todos e também a necessidade de 

informação quanto aos fatos - A questão dos aportes do Tesouro Municipal para 

pagamento das folhas do grupo um, tendo em vista que conforme previsão legal, o 

custeio dessas folhas são de responsabilidade do mesmo, e que desde a crise 

financeira que assolou nosso município temos recebido os aportes após a data do 

pagamento, mas que temos efetuado os pagamentos nas datas de praxe, porém, no 

mês de fevereiro do corrente ano,  ficamos bastante apreensivos, pois já estávamos 

com atrasos nas folhas de Gratificação natalina, meses de Dezembro e Janeiro, e que 

em reunião com a Prefeita e também com o Tesoureiro e Secretário de Fazenda, 

ambos servidores da municipalidade e membros dos conselhos do IPSJ, todos foram 

unânimes na busca pela solução o mais breve possível para quitação de todas as 

folhas. O repasse da folha de Gratificação Natalina foi realizado as vésperas do 

pagamento do mês de fevereiro e assim decidimos usar a taxa de administração para 

pagamento dos Benefícios do grupo um no mês de fevereiro do ano corrente, para 

que os aposentados e pensionistas, que somos sabedores que em sua grande maioria 

dependem do benefício para a subsistência, tivessem seus pagamentos em dia, mas 

caso os repasses não sejam feitos, não poderemos mais realizar os pagamentos. A 

Presidente do IPSJ também deixou claro que por força de lei o pagamento pode ser 

realizado até o quinto dia útil do mês subsequente mas que o IPSJ sempre realizou os 

pagamentos no penúltimo dia útil dos meses trabalhados, mas que a partir da presente 

data serão realizados no último dia útil de cada mês ou até mesmo até o quinta dia útil 

do mês subsequente conforme previsão legal. Ficou esclarecido que tal reunião foi 

para dar ciência aos conselheiros sobre os fatos e decisões tomadas pela Gerência 

Executiva e para solicitar apoio quanto as decisões que poderão ser tomadas em 

função dos atrasos nos repasses das folhas do Grupo UM. Os presentes apresentaram 

seus questionamentos e apoiaram as decisões até então tomadas. Passou-se então a 

tratar do assunto – Termo aditivo da obra de reforma da sede própria do IPSJ. A 

Empresa LLC Comércio e Empreendimentos EIRELLI-ME, vencedora do processo 

licitatório para a reforma da sede própria do IPSJ, nos informou que não foi 

contemplado a parte elétrica na planilha de cálculo da referida obra, assim sendo, 

para evitar problemas sérios, tendo em vista a estrutura com ar condicionados e 

Computadores necessários ao funcionamento do setor público de forma adequada, 

estamos propondo um termo aditivo dentro da previsão legal para inclusão de tal 

demanda e demais necessidades. Sem mais, encerrou-se a reunião. Eu, Rosilane 

Brum Cler Cunha, Membro do Conselho Deliberativo, matrícula Hum mil 

novecentos e cinqüenta e nove, lavrei esta ata que vai por mim e pelos Conselheiros 

presentes assinada. 
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