
ATA DA TRIGÉSSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL (MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – 
IPREVSANTOS, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2022, com início às 10h20 horas, a reunião foi 
iniciada na sede do IPREVSANTOS, à Rua Amador Bueno, nº 225 – Centro, 
Santos/SP. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1) Aprovação da ata 
do mês anterior; 2) Leitura do Parecer 06/2022 – Relatórios Gerenciais e Financeiros do 
3º trimestre de 2022; 3) Plano de Trabalho 2023 do Conselho Fiscal (análise inicial); 
4) Parecer do TCESP referente ao exercício de 2021; 5) Alertas do TCESP; 6) Assuntos 
Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de 
Carvalho, Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Vandré Cabral Bezerra, Sr. Emanoel 
Júlio Silva de Lima e Sr. Daniel Gomes de Araujo. Presentes também, por parte do 
IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do Instituto, a 
Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN. O 
Sr. Laércio iniciou a presente reunião passando para as deliberações da primeira pauta: 
1) Aprovação da ata do mês  anterior: O Sr. Laércio ressaltou que a ata supracitada 
foi encaminhada via e-mail para leitura antecipada dos membros e, em continuidade, 
perguntou se todos os presentes concordavam em passar para a aprovação, sendo 
deliberado por todos que sim. Continuando, o Sr. Laércio passou para segundo item da 
pauta: 2) Leitura do Parecer 06/2022 – Relatórios Gerenciais e Financeiros do 3º 
trimestre de 2022: O Sr. Laércio iniciou elencando que, juntamente com os demais 
membros no presente conselho, os relatórios financeiros de julho a setembro/2022 
foram analisados e em seguida passou para a leitura do documento. Após após sua 
finalização e sem considerações dos presentes, o Sr. Laércio pautou pela aprovação do 
Parecer nº 06/2022, sendo o mesmo aprovado por unanimidade (ANEXO I). Sem mais 
deliberações sobre o tema, o Sr. Laércio abriu a pauta pertinente ao 3) Plano de 
Trabalho 2023 do Conselho Fiscal (análise inicial): O Sr. Laércio afirmou ter 
recebido a proposta do plano de trabalho para o exercício de 2023 encaminhada pela 
Sra. Daniele. Em seguida disse que fará, juntamente com os demais membros, uma 
análise mais detalhada quanto as pautas a serem incluídas e que na próxima reunião 
ordinária de janeiro/23 trará as considerações para posterior aprovação do cronograma.  
Sem mais considerações sobre o assunto o Presidente do Conselho Fiscal passou para a 
pauta pertinente ao 4) Parecer do TCESP referente ao exercício de 2021: O Sr. 
Laércio passou a palavra para o Sr. Rui que falou sobre a visita in loco de 02 agentes 
fiscalizadores do TCESP para análise das contas referentes ao exercício de 2021. 
Continuou dizendo que os agentes pertencem a uma nova divisão, e que foi a primeira 
auditoria que fizeram junto ao IPREVSANTOS. Explicou que a fiscalização teve 05 
dias para analisarem os documentos físicos solicitados. Quanto ao relatório de 
fiscalização, que foi recebido no último dia 12 do mês corrente, o Sr. Rui elencou que 
os apontamentos foram, de forma geral, tranquilos e que, alguns são recorrentes, como o 
que trata de questões referentes a membros dos conselhos fazerem parte também do 
comitê de investimentos. No que tange a este fato, o Presidente do Instituto esclareceu 
que o Programa Pró-Gestão, da Secretaria da Previdência, pleiteia que haja esse 
acúmulo de funções de membros em comum junto aos conselhos e comitê, sob o 
fundamento de que há um melhor aproveitamento no que tange as decisões. Outro 
apontamento também recorrente refere-se a obrigatoriedade dos membros terem 
formação em grau superior em áreas relacionadas. Sobre esse assunto o Sr. Rui elencou 
que teremos que nos adequar a essas exigências, inclusive junto aos membros 



candidatos à eleição. Novamente com a palavra, o Sr. Laércio agradeceu as explicações 
do Sr. Rui e passou em seguida para as discussões sobre a próxima pauta: 5) Alertas do 
TCESP: Ainda com a palavra o Presidente do Conselho fez a leitura dos alertas 
pertinentes ao Instituto. Com a palavra o Sr. Rui e o Sr. Rodrigo ressaltaram que os 
referidos alertas referem-se a ajustes que já estão sendo tratados entre o Instituto e a 
Secretária de Planejamento no que se refere aos ajustes junto ao orçamento e que 
enquanto estes ajustes não são finalizados as justificativas serão devidamente 
elaboradas. Sem mais considerações sobre o assunto, o Sr. Laércio passou para aúltima 
pauta da presente reunião, 6) Assuntos Gerais: O Sr. Laércio abriu a pauta perguntando 
aos presentes se havia algum assunto a ser discutido. O Sr. Emanoel pediu a palavra e 
perguntou sobre as atas para assinatura, que não foram mais enviadas via sistema. A 
Sra. Daniele, em resposta, esclareceu que o contrato junto a empresa D4Sign havia 
finalizado mas que, a partir desse mês de dezembro, o mesmo já foi renovado e que 
passará a encaminhar os documentos para a devida regularização as assinaturas digitais. 
Sem mais considerações, o Sr. Laércio, novamente com a palavra, agradeceu a presença 
de todos, agendando a próxima reunião ordinária para o dia 24/01/23 às 10h00, na sede 
do Instituto. Sem mais assuntos, o Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por 
encerrada às 10h46. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele e será enviada aos 
Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Parecer 06/2022 – Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Santos – IPREVSANTOS, durante os meses de outubro a dezembro 

2022, analisou os seguintes relatórios e documentos encaminhados pelo Instituto: 

 

01)      Relatórios gerenciais financeiros – competência de julho a setembro 2022; 

 

02)   Relatórios detalhado de pagamentos, com a utilização dos recursos da Taxa de 

Administração (2,4%) - competência de julho a setembro de 2022. 

 

 

Durante a análise dos documentos o Conselho Fiscal identificou: 

 

 

1) 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$ 4.912.643,51 no período de 03 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 trânsito em julgado. 

 

2) Compensações Previdências no valor de R$ 5.893.609,72 e Recuperação de 

Despesas no valor de R$ 497.578,59 no 3º Trimestre de 2022 (Novas captações 

reduzindo o déficit atuarial e financeiro do Instituto). 

 

3) Pagamentos a Empresa BE Brindes no valor de R$ 2.870,00 em 01/07/2022 e 

para Empresa Sabor Supressa em 13/09/2022 e 22/09/22 nos valores de R$ 

1.175,88 e R$ 1.175,88. 

 
Ao pedirmos esclarecimentos desses pagamentos realizados pelo Instituto, foi 

informado que faz parte do Programa de Pós Aposentadoria e parte integrante 

do Programa PRÔ-GESTÃO, o Conselho Fiscal considerou que acaba sendo 

um programa de maior abrangência que o antigo Amigos para Sempre e que o 

programa de Pós Aposentadoria possa ser continuado nos demais anos, desde 

que não seja utilizado para fins assistenciais.  



 

4) Sobre a Folha de Pagamento foi identificado um grande número de exclusões e 

suspensão no mês de agosto e setembro, sendo em sua grande parte pelo não 

recadastramento de aposentados e pensionistas; 

 

5) Por fim foi identificado que não ouve a utilização de recursos do fundo especial 

entre julho e setembro 2022, ocorrendo neste caso um aporte maior da gestão 

municipal ao Instituto no pagamento de aposentadorias e pensões no 3º 

trimestre. 

 

 

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 julho a setembro de 2022, 

cabendo ao Conselho de Administração e ao TCE-SP as manifestações finais. 

 

Santos, 15 de dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


