
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:

• 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.

• 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).

• 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. 

• 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;
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• 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 de 2022.
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