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CONSELHO FISCAL 
 

Aos 19 dias do mês de agosto 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 Jordão Borghetti, 250 – Jardim Recreio - 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 – Calendário de Reuniões:  Devido à pandemia do novo coronavírus e às orientações de 
saúde, iremos manter as reuniões deste Conselho no endereço da Secretaria Municipal da Fazenda a 
fim de manter a segurança dos membros do Conselho em um ambiente com maior espaço. O 
calendário de reuniões para as próximas reuniões ficou mantido da seguinte forma: 17/09/2020, 
15/10/2020, 19/11/2020 e 17/12/2020, sempre analisando as contas referentes ao mês anterior. 2 – 
Apreciação de Contas do mês de julho de 2020: Recebida toda a documentação solicitada no Of. 
Nº 002/2020 – Conselho Fiscal, foram vistoriados os Processos de Dispensa de Licitações que 
ocorreram durante o mês de julho de 2020, sendo os Processos nº 29/2020 ao nº 35/2020, conferidos 
por amostragem os Processos 29 (Contratação de empresa especializada na prestação de curso de 
capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do Sertprev, referente à Controle Interno), o Processo 
encontra-se com toda documentação em ordem, e com todas as providências necessárias para a 
Dispensa de Licitação; Processo 30 (Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
materiais de limpeza, higienização, descartáveis e outros) novamente toda a documentação nos 
conformes da Dispensa de Licitação, e gostaríamos de parabenizar pela compra realizada com análise 
“item a item” dos orçamentos realizados, visando sempre pelo menor preço apresentado preservando 
assim, a economia nas compras realizadas pelo Instituto. Analisando o Balancete contábil referente 
ao mês 07/2020 e as guias e comprovantes de recolhimentos previdenciários realizados junto ao 
SERTPREV pelas UGs 101, 201 e 301, podemos atestar que todas as contribuições previdenciárias 
referentes à competência anterior foram recepcionadas 100% no mês de julho. A Receita total do mês 
foi de R$ 4.488.543,16 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e quarenta e três 
reais e dezesseis centavos), Receita acumulada no ano R$ 31.403.073,99 (trinta e um milhões 
quatrocentos e três mil setenta e três reais e noventa e nove centavos), já a Despesa do mês foi de R$ 
4.712.657,90 (quatro milhões setecentos e doze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa 
centavos), acumulada no ano R$ 23.406.536,82 (vinte e três milhões quatrocentos e seis mil 
quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos). Nesse caso cabe ressaltar que a Despesa 
maior que a Receita referente ao mês de julho deu-se devido ao pagamento de 50% do décimo 
terceiro para todos os aposentados e pensionistas do SERTPREV. Verificando o Relatório de 
Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco percebemos que os valores aplicados em renda fixa 
tiveram um retorno no mês de julho de 1,38%, já os aplicados em renda variável tiveram retorno de 
3,76%, e os fundos exterior de 1,88%. Com isso somou-se o valor de R$ 6.755.187,83 (seis milhões 
setecentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos). Verificando 
por amostragem os Processos de aposentadoria e pensões liberadas durante o mês de julho de 2020, 
percebemos que os processos seguem com toda a documentação necessária. Recebemos a resposta do 
Ofício 001/2020 emitida por esse Conselho direcionada ao SERTPREV, entendemos por satisfatórias 
as justificativas e explicações apresentadas; alocamos a mesma dentro da documentação do mês de 
julho de 2020, que analisou as contas do primeiro semestre de 2020. Com isso, apontamos pela 
aprovação das contas do SERTPREV referentes ao mês de julho de 2020. 3 – Outros Assuntos de 
Competência do Conselho: Não houve novos levantamentos de assuntos a tratar. A Srª Presidente 
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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 


