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CONSELHO FISCAL
Aos 23 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h30, 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 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; Elder Martins de Andrade, Representante Suplente do Sindicato dos
Servidores Municipais de Sertãozinho. Primeiramente, foi assinada a lista de presença; lida a
Ordem do Dia, deu-se início aos trabalhos do Conselho. // 1 – Leitura e Aprovação da Ata da
Última Sessão do Conselho Fiscal, ocorrida em 25 de agosto de 2021: lida a Ata e,
posteriormente, aprovada por todos os membros presentes. // 2 – Apreciação de Contas
referentes ao mês de agosto de 2021 do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho
(SERTPREV): foram solicitados e encaminhados ao Conselho Fiscal todos os Processos de
Licitações ou de Dispensa de Licitações, e Processos de Aposentadoria/Pensão ocorridos e/ou
liberadas durante o mês de agosto de 2021, sendo os Processos de Dispensa de Licitações sob
nº 23/2021 e 24/2021, aditamentos dos Processos de Dispensa de Licitações nº 27/2020 e
39/2020, e os Processos de Aposentadoria/Pensão nº 76/2021, 114/2021, 115/2021, 118/2021,
119/2021, 120/2021, 121/2021, 126/2021, 127/2021, 128/2021 e 129/2021; analisados por
amostragem, não foram encontrados indícios de falhas ou pagamentos indevidos, seguindo os
pareceres apresentados pelo procurador jurídico do Instituto de Previdência. Com relação ao
Processo nº 18/2021 recepcionado e apreciado por esse Conselho no mês de agosto de 2021,
foi solicitada cópia do Regimento Interno do Conselho de Administração e do Comitê de
Investimentos atualizados para apreciarmos sobre as modificações necessárias a fim de não
haver conflito entre o objeto de contratação, Processo nº 18/2021, e as atribuições dadas aos
secretários de tais órgãos colegiados, recepcionados os Regimentos Internos atualizados
solicitados, apreciamos que com as modificações dadas, não há conflito entre as funções do
secretário desses órgãos e do objeto de contratação realizado sob Processo nº 18/2021; contudo,
gostaríamos de salientar sobre a necessidade constante de capacitação dos integrantes do
Regime Próprio de Previdência Social, podendo a Autarquia arcar com treinamentos dos
membros de seus órgãos colegiados com intuito, por exemplo, de melhor secretariar, elaborar
atas, emitir relatórios, entre outras atividades. Para os próximos anos fica a sugestão da criação
do “jeton de presença” aos membros dos órgãos colegiados, tendo por objetivo a busca de
permanente dedicação, capacitação e empenho dos membros dos respectivos Colegiados,
lembrando que as funções dos membros titulares e suplentes dos Conselhos do RPPS são
consideradas de interesse público relevante na função de zelar pelos recursos da autarquia
municipal. // Atestamos que todas as contribuições dos servidores, contribuições patronais e
contribuições complementares para correção do déficit atuarial, referentes à competência
07/2021 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, em rubricas próprias, conforme demonstrativos contábeis
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apresentados e declaração emitida pelo superintendente Sr. Vanderlei Moscardini de Oliveira,
de 21 de setembro de 2021, recepcionada por esse Conselho.
Ao analisar a Taxa de Administração, verificamos os seguintes valores:
BALANCETE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO

AGOSTO

PREFEITURA 2%

ACUMULADO

DESCRIÇÃO

AGOSTO

177.988,84

1.414.434,12

PESSOAL

SAEMAS 2%

4.552,48

37.535,63

DEMAIS

CÂMARA 2%

3.663,48

29.698,42

SERTPREV 2%

869,06

9.468,89

RESTOS A PAGAR
PAGOS EM 2021

2.490,98

9.571,21

AJUSTE TARIFA BANCÁRIA

189.564,84

1.500.699,27

JUROS
RECEITA DE 2021

ACUMULADA

90.603,86
42.386,57

790.465,83
225.956,91
126.580,91
68.56

TOTAL DESPESAS

132.990,43

1.142.935,10

SALDO BANCÁRIO 31/12/2020
CONTA SAL TAXA ADM 31/12

56.862,02

CONTA SAL TAXA ADM 31/08

MOVIMENTO 31/12

14.375,83

MOVIMENTO 31/08

159.324,46

APLICAÇÃO 31/12

350.027,00

APLICAÇÃO 31/08

559.598,21

TOTAL DE BANCO

421.264,85

SALDO BANCÁRIO

779.029,02

SALDO TOTAL

1.732.399,28

SALDO TOTAL

60.106,35

1.921.964,12

As informações contábeis, referentes ao mês de agosto, ficaram compostas conforme segue:
DESCRIÇÃO MÊS
ACUMULADO ATÉ JULHO
JULHO
TOTAL ANO

SALDO DE BANCO

RECEITA
33.110.353,95

DESPESA
26.404.522,46

6.862.553,19

3.506.557,74

39.972.907,14

29.911.080,20

483.926.054,58

31/08/2021

O saldo bancário demonstrado, em 31/08/2021, estava em R$ 483.926.054,58 (quatrocentos e
oitenta e três milhões, novecentos e vinte e seis mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos). Com relação a meta de retorno de investimento (INPC + 5,40% a.a.), na data base
de 31/08/2021, o retorno acumulado estava em R$ 660.259,99 (seiscentos e sessenta mil,
duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), tendo no mês de agosto obtido
retorno de |-0,36|%. O retorno acumulado no ano até 31 de agosto de 2021 é de 0,13%. Por estar
distante da meta acumulada de 9,69%, os membros do Conselho Fiscal sugeriram, por meio do
Of. 08/2021, de 20 de setembro de 2021, que o Sertprev averiguasse sobre a possibilidade da
criação de um departamento de investimentos, a fim de que com profissionais especializados
dedicados à gestão de investimentos, consiga por meio de estratégias de investimentos atingir
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com maior predisposição o retorno esperado pelas projeções financeiras. O Superintendente e
Presidente do Comitê de Investimentos da Autarquia encaminhou em resposta, o Of. 042/2021–
FIN, de 22 de setembro de 2021, que em síntese pondera sobre a meta atuarial frente ao retorno
de investimentos, justificando as dificuldades encontradas frente às oscilações do mercado
financeiro por conta dos cenários políticos, econômicos e em decorrência da pandemia que
ainda perdura sobre o respectivo exercício de maneira acentuada. Informou, ainda, que o RPPS
deverá adotar estratégias de longo prazo com reposicionamento da carteira de investimento do
Instituto, e que deverá proceder essa correção na Política de Investimentos para 2022. Reforça
que, nos últimos 8 anos, cumprem seu papel de gerir recursos financeiros do Instituto com
segurança e solidez nos seus investimentos, o que ocasionou em um aumento significativo sob
sua gestão, crescendo aproximadamente 10 vezes em 10 anos. Por fim, quanto à sugestão da
criação de um departamento específico de investimentos, declarou que o Instituto já elaborou
um projeto de reestruturação para atender a demanda dos órgãos fiscalizadores e à expansão da
autarquia em função do crescente volume de aposentados, porém por conta da Lei
Complementar nº 173 de 27/05/2020, foi suspensa a possibilidade de aumento de despesa com
pessoal. Portanto, o projeto será encaminhado para apreciação do Executivo e Legislativo em
janeiro de 2022. // Conforme solicitado previamente, o Sertprev encaminhou para esse
Conselho cópia da sentença dada pelo Processo TC-004567/989/20 – que examina as contas do
Instituto referentes ao exercício de 2020. Após leitura, pudemos ver que as contas foram
julgadas como regulares com ressalvas. Gostaríamos de alertar para que o Instituto diligencie
junto aos poderes constituídos e verifique a possibilidade do equacionamento do déficit atuarial
crescente, dando destaque para que seja averiguado o aperfeiçoamento da legislação do RPPS,
com adequações na forma da EC nº103/19, e dispondo sobre a necessária “reforma da
previdência”, a fim de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Plano. Por fim, gostaríamos
de parabenizar a todos os servidores, membros dos órgãos colegiados e ao superintendente da
Instituição, em razão da aprovação dada pelo TCESP referentes as Contas do exercício do ano
de 2020. // 3 – Outros Assuntos de Competência do Conselho: 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.
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