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CONSELHO FISCAL
Aos 22 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, na sala reservada para acolher
os membros do Conselho Fiscal do SERTPREV (Instituto Municipal de Previdência de SertãozinhoSP), sito à Rua Jordão Borghetti, 250 – Jardim Recreio - Sertãozinho-SP, aí presentes os Membros do
Conselho Fiscal do SERTPREV: Yuri Soares Godoi, Representante Titular do Poder Executivo;
Marli Aparecida Ferreira Bozzo, Representante Suplente do Poder Executivo; Silvio José Balbino
Junior, Representante Titular do Poder Legislativo; Jonathan Lima, Representante Suplente do Poder
Legislativo; Ausente o membro representante do Sindicato dos Servidores de Sertãozinho.
Primeiramente foi assinada a lista de presença; lida a Ordem do Dia, deu-se início aos trabalhos do
Conselho, justificado que a reunião programada para ocorrer no dia 21 de março de 2021 foi cancelada,
em virtude da fase emergencial do Plano São Paulo de enfrentamento ao novo coronavírus. 1 – Leitura
e Aprovação da Ata da Última Sessão do Conselho Fiscal, ocorrida em 23 de fevereiro de 2021:
Lida a Ata e, posteriormente, aprovada por todos os membros presentes. //
2 – Justificativa do não atingimento de Meta dos retornos de Investimentos em 2020: Lida a
justificativa emitida pelo Comitê de Investimentos; todos os membros tiveram ciência sobre os fatos
ocorridos durante o exercício de 2020 que colaboraram para o não cumprimento da meta estipulada.
Levando em consideração todo o cenário apresentado, e que ainda assim, fora alcançado um retorno
positivo de R$ 22.761.166,73 (Vinte e dois milhões setecentos e sessenta e um mil cento e sessenta e
seis reais e setenta e três centavos). Todos os membros presentes entenderam por satisfatória a resposta
apresentada. //////////////////
3 – Análise e Julgamento das contas do Exercício de 2020 - Durante o ano de 2020, e até a presente
data, os membros deste Conselho realizaram reuniões quase que mensais para apreciações das contas
do SERTPREV. Nesse mesmo período fizemos apontamentos conforme constado nas atas das reuniões
anteriores, apontamentos que a equipe do SERTPREV procurou atendê-los de imediato, ou assim que
encontrou possibilidades dentro de suas limitações.
Foram averiguados, por amostragem em todas as reuniões deste Conselho, os Processos de Licitações
ou de Dispensa de Licitações e os Processos de aposentadorias realizados durante o Exercício de 2020.
Não foram encontramos indícios de falhas ou pagamentos indevidos durante análise dos processos.
Todos os processos averiguados seguiram os Pareceres apresentados pelo Procurador Jurídico do
Instituto de Previdência, que os analisou.
No início de 2020 foram convocados 04 (quatro) novos servidores efetivos, sendo 02 (dois)
escriturários, 01 (um) Contador e 01 (um) Procurador. Todos aprovados mediante concurso público
realizado no ano de 2019. Com o aumento do Quadro de Pessoal do Instituto, foi possível perceber
melhorias referentes à qualidade e organização das documentações fiscalizadas.
Atestamos que todas as Contribuições dos Servidores, Contribuições Patronais e Contribuições
Complementares para correção do déficit atuarial, referentes às competências 12/2019 a 11/2020, e
13/2020 das UGs, 101 Câmara Municipal, 201 Prefeitura Municipal, 301 Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAEMAS) e 601 Autarquia de Previdência ao exercício de 2020, foram recebidas e
contabilizadas em dia.
Com relação à meta de retorno de investimentos do ano que não foi atingida em 100%, verificamos as
justificativas apresentadas: o cenário econômico do período; a situação de pandemia do novo
coronavírus e os reflexos econômicos causados por ela, e decidimos acatar as justificativas por
unanimidade, pois os argumentos são condizentes com o ocorrido, e o balanço de investimentos do ano
é positivo, tendo um retorno de R$ 22.761.166,73 (Vinte e dois milhões setecentos e sessenta e um mil
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cento e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), o que representa um acumulado de 5,10% e
atingindo 43,92% da meta atuarial, proposta de INPC + 5,87%. O saldo total das contas dos fundos de
investimentos ao final de 2020 foi de R$ 471.039.805,56 (quatrocentos e setenta e um milhões, trinta
e nove mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), frente aos R$ 432.514.517,11
(quatrocentos e trinta e dois milhões, quinhentos e quatorze mil quinhentos e dezessete reais e onze
centavos) quando do início do ano de 2020. Lembrando que, esse valor leva em conta o montante de
R$ 11.525.760,87 (onze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e
sete centavos) referentes aos títulos públicos ajuizados da Corretora Atrium.SA, conforme Processo nº
0014904.02.2012.8.26.0100. Seguem anexos a esta Ata, a justificativa apresentada pelo Comitê de
Investimentos sobre o não cumprimento da Meta Atuarial; o relatório de Análise, Enquadramento,
Rentabilidade e Risco consolidado; O Panorama Econômico de 2020; e a posição atual do Processo nº
0014904.02.2012.8.26.0100, referente aos títulos públicos ajuizados da Corretora Atrium.SA.
Com relação à taxa de administração para custeio das despesas correntes e de capital necessárias à
organização e ao funcionamento do órgão o unidade gestora do RPPS, nos conformes da Portaria nº
19.451, de 18 de agosto de 2020, de acordo com a base realizada mês a mês, efetuou-se o valor de R$
118.784.494,04 (cento e dezoito milhões setecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e
quatro reais e quatro centavos), e a despesa administrativa empenhada foi de R$ 1.963.257,47 (um
milhão novecentos e sessenta e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos),
representando 1,653% da arrecadação. Com isso, a autarquia cumpriu o determinado na Portaria que
limita a alíquota total da taxa de administração em até 2% da arrecadação. Os valores recolhidos como
taxa de administração são administrados em conta bancária no Banco do Brasil, distinta dos recursos
destinados aos pagamentos dos benefícios. Sobre a recepção da taxa administrativa, destacamos que
não foram encontrados lançamentos contábeis para a taxa de administração, conforme determina a
Portaria nº 19.451 e que dispõe sobre a taxa de administração para custeio dos RPPS e da outras
providências, em seu art. 15, III, a) “deverá ser administrado em contas bancárias e contábeis distintas
dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios”. Portanto, orientamos para que o Instituto
averigue junto ao Município de Sertãozinho, para que seja feito um Projeto de Lei que disponha sobre
as definições da taxa de administração para custeio das despesas correntes e de capital necessária à
organização e ao funcionamento do RPPS, nos conformes da Portaria nº 19.451 do Ministério da
Economia, para que seja demonstrada, com maior clareza, a separação das arrecadações.
Não foram encontrados problemas relacionados às Despesas, Receitas e Orçamento do Instituto.
Segue anexo a esta Ata, o Balanço Financeiro do Exercício de 2020 do Instituto Municipal de
Previdência de Sertãozinho SERTPREV.
Por fim, este Conselho Fiscal opta por unanimidade pela Aprovação das Contas do ano de 2020 do
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (SERTPREV). /////////////////
4 – Apreciação de Contas do primeiro trimestre de 2021: Conforme solicitado pelo Conselho Fiscal,
através do Ofício 004/2021 – Foram entregues os Processos de Licitações ou de Dispensa de Licitações,
realizados durante o primeiro trimestre de 2021, sendo recepcionados os Processos de nº 01 ao 09/2021
e os aditamentos 02 e 03/2021. Com relação aos aditamentos 02 e 03/2021, não encontramos a
publicação de seu extrato; portanto, solicitamos que caso o Instituto não o tenha publicado, realize a
publicação o mais breve possível, de acordo com o art. 61. Parágrafo único da Lei 8666. Fizemos a
análise por amostragem, todos os processos obtêm lastro pela legalidade e estão seguindo os Pareceres
apresentados pelo Procurador Jurídico do Instituto de Previdência, que os analisou; foram
recepcionados 14 (quatorze) processos de aposentadorias concedidas no primeiro trimestre de 2021,
analisados por amostragem, toda a documentação estava em ordem, e não encontramos irregularidades.
Previamente solicitados os balancetes contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2021, juntamente
com os resumos das folhas de pagamentos das Unidades Gestoras 101, 201, 301 e 601 – Câmara
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Municipal de Sertãozinho, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Sertãozinho (SAEMAS) e Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (SERTPREV),
respectivamente. Analisando a documentação entregue, atestamos que todas as contribuições
previdenciárias respectivas às competências antecedentes foram recepcionadas 100% nos meses
subsequentes. Com isso, apontamos por unanimidade pela aprovação das contas do SERTPREV
referentes ao primeiro trimestre de 2021. ////////////
5 – Outros Assuntos de Competência do Conselho: Como novamente não houve presença do
membro representante do Sindicato, ficou definido que será encaminhada tal ocorrência ao
Superintendente do Instituto, para que tome as providências cabíveis, de modo que o Conselho Fiscal
não fique prejudicado pela ausência de uma de suas representações. Não houve novos levantamentos
de assuntos a tratar. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Do
que, para constar, eu, Silvio José Balbino Junior, na condição de Secretário desta reunião do Conselho
Fiscal do SERTPREV, lavrei a presente ata e que vai assinada por todos os presentes.

..........................................................
Yuri Soares Godoi
Presidente

..........................................................
Marli Aparecida Ferreira Bozzo
Membro Suplente Executivo

..........................................................
Silvio José Balbino Junior
Secretário

..........................................................
Jonathan Lima
Membro Suplente Legislativo

