
Parecer 05/2022 – Conselho Fiscal 

 
O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Santos – IPREVSANTOS, durante os meses de agosto e setembro 2022, 
analisou os seguintes relatórios e documentos encaminhados pelo Instituto: 
 
1) Copias dos seguintes Contratos: 

 Contrato 005788/2022P – DATAPREV; 

 Contrato nº 001/22 – B & B COMERCIO DE COPIADORA DE XEROX; 

 Contrato nº 002/22 – CIEE (Aditivo); 

 Contrato nº 003/22 – ZANETTI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (Aditivo); 

 Contrato nº 004/22 – COMODATO CONSIGLOG; 
 Contrato nº 005/22 – CAMPS (Aditivo); 

 Contrato nº 006/22 – CREDITO & MERCADO; 

 Contrato nº 007/22 – TECH GEN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADOR; 

 Contrato nº 008/22 – AGUAAZUL; 

 Contrato nº 009/22 – ELEVADORES ATLAS SCHINDER LTDA; 

 Contrato nº 010/22 – PERFIO GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO; 
 Contrato nº 011/22 – PERFIO GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO; 

 Contrato nº 012/22 – TOUCH GRAF - SOLUÇÕES GRÁFICAS (Aditivo); 

 Contrato nº 013/22 – ATLANTIC SOLUTIONS INFORMÁTICA (Aditivo); 
 

02)      Relatórios gerenciais financeiros – competência de janeiro a junho 2022; 
 
03)   Relatórios detalhado de pagamentos, com a utilização dos recursos da Taxa de 
Administração (2,4%) - competência de janeiro a junho de 2022. 
 
 

Durante a análise dos documentos e contratos o Conselho Fiscal identificou: 
 

1) Sobre os contratos, foram comparados com os existentes em 2021 e observamos o 
seguinte: 
 

 O contrato houve redução de valor: 
54,84% no contrato manutenção de elevadores da Empresa TK 
ELEVADORES para empresa ELEVADORES ATLAS. 
 

 O contrato houve aumento de valor: 

29,87% no contrato nº 005/22 com o CAMPS. 

 

 Nos demais tiveram o reajuste pelo índice inflacionário ou não tiveram 
reajustes dos últimos meses. 



2) Sobre o contrato nº 005/22 do CAMPS, foi solicitado cópia do contrato celebrado em 
2019 para análise das cláusulas de reajuste, este sendo disponibilizado ao Conselho 
Fiscal, cujo critério é sobre o reajuste do salário mínimo e rescisões de contratos com 
os aprendizes, a qual não foram aplicados no último aditivo em 2021. 
 

3) Durante a análise dos relatórios gerenciais encaminhados pelo instituto, foi 
identificado o pagamento de despesas com precatórios de RPV nos valores totalizando 
valor de R$ 1.537.607,99 no período de 06 meses com recursos do Instituto. 

 
Sobre esse tema, já havia sido explanado em reuniões durante o ano 2021, que após 
publicação da Lei Complementar nº 1139, de 09 de novembro de 2021, sobre a revisão 
da legislação sobre pagamento de precatórios, não haveria pagamentos a partir desta 
data, excetuado os que estejam transito em julgado. 

 
4) Os contratos nº 025/2021 – THIAGO DOS SANTOS COSTA COPIADORA (Aditivo), nº 

027/2021 – THESSNKRUPP ELEVADORES S/A (Aditivo e Contrato nº 029/2021 – TK 
ELEVADORES (Alteração Razão Social) por ter tido apontamentos por este conselho fiscal 
relatado no parecer 033/2022, os pagamentos foram realizados até o encerramento formal dos 
contratos para não haver prejuízos na prestação de serviços pelo instituto. 
 

5) Sobre os pagamentos realizados a Empresa D4Sign (Assinatura Eletrônica) foram 
solicitados esclarecimentos e encaminhado a cópia do Processo nº 14670/2022-47 de 
prestação de serviço de assinatura digital. 

 
6) Sobre a Folha de Pagamento foi identificado: 

a) Um grande número de exclusões no mês de maio, sendo em sua grande parte pelo 
não recadastramento de aposentados e pensionista; 

b) Migração no 1º semestre de 525 Pensionistas para a II Massa, com este movimento 
sendo aprovado pelo Conselho de Administração. 

 
7) Por fim foi identificado que a utilização de recursos do fundo especial apenas no mês 

de fevereiro de 2022, ocorrendo neste caso um aporte maior da gestão municipal ao 
Instituto no pagamento de aposentadorias e pensões no 1º semestre. 

 
 

Face aos esclarecimentos recebidos e às análises realizadas nos documentos 
apresentados, este Conselho Fiscal não tendo nada a opor, delibera pela APROVAÇÃO dos 
relatórios gerenciais e financeiros referente período de janeiro a junho de 2022, o contrato nº 
005788/2022P com a DATAPREV e os contratos nº 001/22 ao nº 013/22 celebrados, cabendo 
ao Conselho de Administração e ao TCE-SP as manifestações finais. 

 
 

Santos, 04 de outubro de 2022 


