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CONSELHO FISCAL 
 
Aos 23 dias do mês de janeiro 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 – Calendário de Reuniões: Para melhor organização e 
apreciação dos documentos a serem fiscalizados, ficou definido por unanimidade que as reuniões 
deste Conselho continuarão sendo realizadas preferencialmente às quintas feiras das terceiras 
semanas de cada mês, entretanto, fiscalizaremos os documentos referentes ao mês retrasado ao 
mês corrente da data da reunião, sendo definida as seguintes datas para as próximas reuniões: 
20/02/2020 (Apreciação contas de dezembro 2019), 19/03/2020 (Apreciação Contas de janeiro 
2020), e 16/04/2020 (Apreciação contas de fevereiro 2020). 2 – Apreciação de Contas do mês de 
novembro/2019: Durante a análise dos empenhos realizados no mês de novembro/2019 
percebemos que conforme orientação deste Conselho, a administração do SertPrev colocou em 
prática a Lei 6.407/2018, de 18 de junho de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 7.234/2018, que 
dispõe sobre o regime de adiantamento para realização de pequenas despesas de pronto 
pagamento e dá outras providências. Entendemos que a aplicação desta Lei contribui para o 
andamento de pequenas despesas como exemplo: materiais de escritório, pequenos reparos, 
viagens imprevistas, despesas cartoriais, entre outras. Durante o mês de novembro não houve 
compras por dispensa de licitação. Pedimos o relatório do final de novembro da análise, 
enquadramento e rentabilidade emitido pelo comitê de investimentos; com isso apuramos que até o 
mês de novembro a meta (6% + IPCA) estava atingida em 104,95%, e ao final de novembro o saldo 
total das contas estavam em R$ 425.046.156,70 ( quatrocentos e vinte e cinco milhões, quarenta e 
seis mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos), com um retorno de investimento entre 
os meses de janeiro/2019 a novembro/2019 de + R$ 35.777.920,29 (trinta e cinco milhões, 
setecentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos). Verificamos 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 novembro do ano de 2019 do SertPrev. 3 – Outros Assuntos de 
Competência do Conselho: Ao chegar no SertPrev conhecemos os novos servidores contratados 
através de Concurso Público realizado no ano de 2019, sendo 02 (dois) Escriturários, 01 (um) 
Contador e 01 (um) Procurador Jurídico; Na próxima reunião ficou decidido que iremos verificar o 
contrato realizado entre o SertPrev e a empresa que realizou o Concurso, como os tramites 
realizados até a presente data relacionados ao Concurso realizado. 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. 
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