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CONSELHO FISCAL 
 
Aos 06 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, na sala reservada para 
acolher os membros do conselho fiscal do SERTPREV (Instituto Municipal de Previdência de 
Sertãozinho-SP), sito à – Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro de Sertãozinho-SP, aí 
presentes os Membros conselheiros do Conselho Fiscal do SERTPREV – Marli Aparecida 
Ferreira Bozzo, Representante Suplente do Poder Executivo; Silvio José Balbino Junior, 
Representante Suplente do Poder Legislativo; Elder Martins de Andrade, Representante Titular do 
Sindicato dos Servidores. Primeiramente assinada a Lista de presença e lida a Ordem do Dia, Deu-
se início aos trabalhos deste conselho, 1 – Apreciação de Contas do mês de dezembro/2019: 
Foram solicitados todos os documentos de Dispensas de Licitações processados durante o mês de 
dezembro de 2019, Sendo os Processos 28, 29 e 30/2019 – Contratação de equipamentos de 
informática, contratação de serviços para elaboração de cálculo atuarial, e contratação de empresa 
especializada para realização de exames admissionais dos novos servidores contratados mediante 
concurso público, respectivamente. Não encontramos problemas relacionados aos processos 
supracitados. Após, analisamos o relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco 
emitido pelo Comitê de Investimentos, percebemos que a meta de retorno do mês era de 1,71%, 
entretanto foi atingido o retorno de 0,84%, com isso, o Gap Acumulado atingido foi de 95,31% da 
meta, lembrando que a meta é de INPC + 6,00% a.a., foi solicitado do Presidente Comitê de 
Investimentos que apresentasse os motivos pelos quais a meta anual não fora atingida, o mesmo 
comprometeu-se de imediato e entregou as justificativas conforme carta anexa, onde destaca “que 
em novembro do ano de 2019 o percentual atingido era de 104,95% da meta, entretanto, 
decorrente da volatilidade do mercado financeiro na competência 12/2019, evidente por meio de 
divulgação do IBGE da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que apresentou variação de 1,15% no mês, maior alta para um mês de dezembro desde 
2002”; ressaltou também que “o SERTPREV mantém perfil conservador para seus investimentos e 
concentra a maior parte de seus rendimentos em Renda Fixa, como o retorno médio da carteira foi 
de 0,84% na competência 12/2019, frente meta atuarial para a mesma competência de 1,71%, 
corroborando para redução do pleno cumprimento da meta atuarial do exercício de 2019”. 
Atestamos que as receitas lançadas conferem com os valores empenhados pelas Unidades 
Gestoras 201 (Prefeitura), 101 (Câmara), e 301 (SAEMAS). Com isso foi aprovada por unanimidade 
as contas relacionadas ao mês de dezembro do ano de 2019 do SertPrev. 2 – Apreciação das 
Contas de modo Geral do Exercício 2019: Durante o ano de 2019 e até a presente data, os 
membros deste Conselho realizou reuniões quase que mensais para apreciações das contas do 
SERTPREV, durante o 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. O Instituto realizou Concurso 
Público para provimento de vagas no ano corrente, a fim de melhorar a qualidade de seus serviços. 
Neste ato comprovamos que foram recebidas as Contribuições dos Servidores as contribuições 
Patronais e complementares para o déficit atuarial das competências 12/2018 a 11/2019 e 13/2019.  
das UGs  101 Camara Municipal 201 Prefeitura Municipal 301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAEMAS) e 601 Autarquia de Previdência. Com relação à meta de retorno de investimentos do 
ano que não foi atingida em 100%, verificamos as justificativas apresentadas, e o cenário 
econômico do período e decidimos acatar as justificativas por unanimidade, pois as justificavas 
apresentadas são condizentes com o ocorrido, e o balanço de investimentos do ano é positivo, 
tendo um retorno muito próximo do esperado, sendo atingido em 95,31% da meta, tendo um 
retorno de investimentos durante o ano de 2019 no montante de R$ 39.381.115,82 (trinta e nove 
milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e quinze reais e oitenta e dois centavos), totalizando 
saldo total das contas dos fundos de investimentos em R$ 432.514.517,11 (quatrocentos e trinta e 
dois milhões, quinhentos e quatorze mil quinhentos e dezessete reais e onze centavos), lembrando 
que este 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 
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ajuizados da Corretora Atrium.SA, conforme Processo nº 0014904.02.2012.8.26.0100. Não foram 
encontrados problemas relacionados às Despesas, Receitas, e Orçamento do Instituto. Segue 
anexo à esta Ata, os Balancetes de Receita e Despesa de dezembro de 2019, e o Balanço 
Financeiro do Exercício de 2019 do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho SERTPREV. 
Por fim este Conselho Fiscal opta por unanimidade pela Aprovação das Contas do ano de 2019 do 
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (SERTPREV). Não houve novos levantamentos 
de assuntos a tratar. A Srª 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, que vai assinada por todos os 
presentes. 
 
 
...........................................................   
Marli Aparecida Ferreira Bozzo    
Presidente       
 
 
...........................................................  ...........................................................  
Silvio José Balbino Junior    Elder Martins de Andrade 
Secretário      Membro 
 
 
 
 
 


