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Reunião do Conselho Fiscal 

 
ATA nº 06/2020 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 

No dia 30 de abril de 2020, às 09:11min, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício 

Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na Cidade de Itu, 

Estado de São Paulo. Em razão da situação de emergência decretada pelo município, através do Decreto 

3.448/2020, como medida de prevenção de contágio pela COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente, 

através do aplicativo Teams. Toda a documentação objeto de análise por parte dos conselheiros foi 

disponibilizada em área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. A reunião contou com a presença 

do conselheiro Clóvis Arruda e, remotamente, com os membros: Ivanildo Ferreira de Lima, Silvia Carlini, 

Simone de Almeida e Zélia Pereira. Presentes também os convidados, Luiz Brenha (Superintendente), Kiara 

Farias (Diretora Financeira), Rosemeire Simon (Assessora) e, remotamente, Silvia Feres (Chefe de 

Gabinete) e Paulo Sasso (Diretor Administrativo), conforme assinaturas constantes da presente. ORDEM 

DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 05/2020 (CONSELHO FISCAL), 07/2020 e 08/2020 

(CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) E ATAS 04 e 05/2020 (COMITÊ DE INVESTIMENTOS): A Ata 05 de 

27/03/2020 deste colegiado foi lida e homologada e, em seguida foram analisadas: as Atas do Conselho de 

Administração nºs 07 de 25/03/2020 e 08 de 07/04/2020, e as Atas do Comitê de Investimentos nºs 04 de 

18/03/2020 e 05 de 27/03/2020, sem registros de ressalvas. 2. ANÁLISE DAS HOMOLOGAÇÕES DE 

BENEFÍCIOS:  A) PA 0444/2019 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora 

CARMEM LUCIA CANDIANI ARAÚJO, com proventos de R$ 2.363,05, benefício nº 01.0444.2020.0018 e 

Portaria 082/2020; B) PA 0970/2019 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora 

ELAINE RODRIGUES PESSANHA JUNGERS, com proventos de R$ 4.635,50, benefício nº 

01.0970.2020.0016 e Portaria 069/2020; C) PA 1029/2019 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e 

Idade da servidora ERMA APARECIDA GOMES DE LISBOA, com proventos de R$ 1.707,30, benefício nº 

01.1029.2020.0017 e Portaria 070/2020; D) PA 0221/2017 de Aposentadoria por Idade da servidora 

JUSSARA MIRIAN PIAZZA com proventos de R$ 1.045,00, benefício nº 02.0221.2020.0020 e Portaria 

096/2020; E) PA 0971/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora MARILDA HELENA DA 

SILVA com proventos de R$ 3.046,39, benefício nº 01.0971.2020.0019 e Portaria 095/2020; F) PA 

0696/2019 de Aposentadoria por Invalidez do servidor JOÃO GONÇALVES com proventos reajustados de 

R$ 1.045,00 para R$ 1.265,23, através da Apostila Retificatória nº 004/2020, em razão da inclusão de CTC 

do INSS; G) PA 1034/2019 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor ANTÔNIO 

BENEDITO DE SOUSA, com proventos de R$ 3.871,46, benefício nº 01.1034.2020.0021 e Portaria 

0119/2020; H) PA 1012/2019 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor  BENEDITO 

DE JESUS BATISTA RAMOS, com proventos de R$ 3.701,30, benefício nº 01.1012.2020.0022 e Portaria 

0120/2020; I) PA 0783/2018 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora LIA 

PEIXOTO, com proventos de R$ 2.715,74, benefício nº 01.0783.2020.0023 e Portaria 0124/2020; J) PA 

0089/2020 de Pensão por Morte do servidor aposentado ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL para sua 

esposa MARIA TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA DO AMARAL, em caráter vitalício, no valor atual 

de R$ 1.045,00, benefício nº 07.0089.2020.0001 e Portaria 081/2020. Todas as homologações foram 
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analisadas, sem ressalvas.  3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: O Superintendente apresentou ao 

Conselho: A) CONTRATO 005/2020 - PROTELT – SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS 

LTDA – referente à Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento remoto de 24 

(vinte e quatro) horas no ITUPREV, com vigência de 12 meses e com o custo anual de R$ 1.198,80 (Um 

mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos). Após análise dos documentos que compõem o 

Processo, o Contrato foi homologado, sem ressalvas. 4. PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO 2020: A 

Diretora Financeira apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de 

Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, extrato da posição bancária e extrato mensal de 

investimentos, com enquadramento na resolução 3.922 e alterações, bem como o Relatório Mensal de 

Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco dos Investimentos. Com base nas análises efetuadas, o 

Conselho é de opinião unânime que os relatórios contábeis apresentados estão de acordo com as normas 

legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e Financeira do 

Instituto em 31/03/2020. O Patrimônio na ocasião era de R$ 450.696.329,49, somado os imóveis, 

correspondente a uma evolução de 3,2% em relação a dezembro de 2019. Em comparação com a meta 

atuarial, que está em 1,95% ao ano, a carteira fechou com uma rentabilidade negativa de -8,19%. Quanto 

ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou este mês com o saldo de R$ 

12.705.884,03, que representa uma redução de 4,6% comparado ao Patrimônio de dezembro de 2019, em 

razão, também, dos impactos da pandemia no mercado financeiro. A Diretora informou ainda, que os 

acordos de parcelamento nº 058 e 060 estão sendo pagos pela Prefeitura, com as correções previstas, no 

dia do vencimento, honrando, portanto, o compromisso firmado. A prestação de contas foi examinada e 

aprovada, bem como as aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologada por 

unanimidade. 5. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A diretoria apresentou, aos membros do 

Comitê, o andamento da execução orçamentária, que tem como objetivo demonstrar o que foi previsto e 

realizado das receitas e despesas do Instituto. O ingresso de Receitas Correntes totalizou R$ 4.339.599,26 

em março e o previsto era de R$ 5.069.495,58, enquanto o total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 

1.632.489,19, quando o previsto era de R$ 1.726.300,17, ficando demonstrado, portanto, um resultado 

superavitário nas despesas. Por parte das receitas, essas ficaram abaixo das previstas para o mês, em 

razão da falta de repasse da contribuição previdenciária da parte Patronal, pela Prefeitura. Porém, no 

acumulado do ano, a situação permanece superavitária. 6. DECISÃO DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE MEMBROS DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS: Foi comunicado aos membros que a sugestão apresentada ao Conselho de 

Administração, visando aumentar a quantidade de membros no Comitê de Investimentos, não foi acatada. 

A decisão do conselho de administração foi unânime, que justificou entender não ser prudente aumentar os 

custos com jetons e cursos para certificações, nesse momento, além do fato de que a composição atual já 

reflete a representatividade necessária. ASSUNTOS GERAIS: A) Em razão do pedido de afastamento do 

conselheiro Antônio Sérgio Soares e, diante da negativa da 1ª suplente, tomou posse nesta data, o 2º 

suplente eleito para esse colegiado, o servidor Ivanildo Ferreira de Lima; B) O Superintendente comunicou 

a todos sobre a decisão tomada pela Prefeitura de não repassar as contribuições da parte patronal a partir 

do mês de março, devido à acentuada queda de arrecadação enfrentada pelo município, atualmente, e 

http://www.ituprev.sp.gov.br/


 

3/3 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu – SP 
Site: www.ituprev.sp.gov.br   -  Telefone: (11) 2715-9300 

 

comentou ainda que o valor das contribuições previdenciárias da parte dos servidores ativos, repassado 

pela Prefeitura nesse mês, será suficiente para suprir a folha de pagamento dos benefícios. O Instituto 

segue acompanhando as orientações da Secretaria de Previdência e dos órgãos fiscalizadores, a fim de 

que essas ações contingenciais não impliquem em prejuízo para o fundo previdenciário. Em relação à 

alteração de alíquota de contribuição dos servidores para 14%, o Superintendente atualizou a todos que a 

Prefeitura aplicará o desconto a partir da folha do mês de abril, retroativo ao mês de março deste ano; B) 

Devido ao adiantado do horário da reunião, os assuntos relacionados a reforma da sede do ITUPREV, 

boletim informativo, digitalização de processos e portal do segurado serão abordados na próxima reunião, 

o que foi aceito por todos os membros do Conselho. Encerramento e Lavratura da Ata: Foi oferecida a 

palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os 

trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros 

presentes na próxima reunião, em 13/05/2020, reunião conjunta e extraordinária deste colegiado. Nada 

mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 13:10h.  
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