ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO TATUIPREV

As nove horas do dia vinte e cinco do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na
sede do TATUIPREV, situado à Rua Dona Margarida Carillo Iazetti nº. 35, Jardim São
Paulo, Tatuí/SP, reuniram-se os Srs: Antonio Celso Fiuza Junior, Alexandra Cubas
Macedo, Maria Concilia Serrão Correa, Francisco Carlos Hoffmann, membros do
Conselho Fiscal, sob a presidência do primeiro, nomeados pelo Decreto Municipal nº
20.234, de 04 de dezembro de 2019, para analisar a prestação de contas do Instituto
especificamente os balancetes de receita e despesa do segundo trimestre de 2021 e
demais assuntos. Iniciando a reunião foi informado pelo presidente do Tatuiprev que o
contrato de locação da sede do Instituto foi renovado por mais doze meses sem reajuste,
fato este constatado através dos documentos apresentados ao Conselho. Ato contínuo,
foi ainda questionado pelo Conselho sobre a reserva de recursos para a aquisição de
um imóvel para a sede do Instituto, que consta no planejamento orçamentário anual.
Presente da reunião, o Sr. Rodrigo Amaral Leite, contador do Instituto, informou que no
início do ano é feita análise do exercício anterior para verificar o resultado das aplicações
no mercado financeiro feitos com essa reserva e a conclusão é que os investimentos
sempre são mais rentáveis do que comprar um imóvel para não pagar aluguel. Para
exemplificar a situação, o Sr. Rodrigo nos apresentou o demonstrativo abaixo, e informou
que o ano de 2020 não foi considerado bom para investimentos e mesmo assim, a
aplicação do valor previsto para a compra do imóvel rendeu quase o total de um exercício
inteiro, ou seja, o valor anual pago em aluguel foi de sessenta e três mil reais e o valor
de rendimento das aplicações foi de cinquenta e seis mil e duzentos reais.
Quadro demonstrativo de investimento e rentabilidade do valor reservado
anualmente para compra de um imóvel para o Instituto no ano de 2020:
Mês/Ano

Dotação - Imóvel

Rendimento - %

Rendimento - Valor

Aluguel

Ganho / (Perda)

01/2020

1.500.000,00

0,33%

4.950,00

5.250,00

02/2020

1.500.000,00

0,64%

9.600,00

5.250,00

03/2020

1.500.000,00

-1,49%

(22.350,00)

5.250,00

04/2020

1.500.000,00

0,49%

7.350,00

5.250,00

(27.600,00)
2.100,00

05/2020

1.500.000,00

1,93%

28.950,00

5.250,00

23.700,00

06/2020

1.500.000,00

1,18%

17.700,00

5.250,00

12.450,00

(300,00)
4.350,00

07/2020

1.500.000,00

0,83%

12.450,00

5.250,00

7.200,00

08/2020

1.500.000,00

0,82%

12.300,00

5.250,00

7.050,00

09/2020

1.500.000,00

0,07%

1.050,00

5.250,00

10/2020

1.500.000,00

0,16%

2.400,00

5.250,00

11/2020

1.500.000,00

1,27%

19.050,00

5.250,00

(2.850,00)
13.800,00

1.500.000,00

1,72%

25.800,00

5.250,00

20.550,00

7,95%

119.250,00

63.000,00

12/2020

Total

(4.200,00)

56.250,00

Diante dessa apresentação, os membros do Conselho Fiscal parabenizaram a equipe da
administração do Instituto pela busca da melhor gestão dos recursos do Tatuiprev.
Seguindo a reunião, foi perguntado para o presidente Sr. Rosan Paes sobre os
parcelamentos das contribuições patronais feitos pela Prefeitura e se os mesmos estão
sendo pagos em dia e também sobre as perícias médicas, pois na reunião realizada em
abril foi nos informado que estava sendo celebrado um convênio entre a Prefeitura e o
Instituto. Prontamente, o Sr. Rosan, nos informou que os dois parcelamentos estão com
os pagamentos em dia. Sobre as perícias, o presidente informou que estão sendo
realizadas pelo Instituto através de convênio firmado com a Prefeitura para a realização
desse serviço, mostrando ainda os documentos referentes a celebração do referido
instrumento. Também foi perguntado ao presidente se já estão sendo retidas a novas
alíquotas aprovadas pela Câmara. O presidente disse que desde a folha do mês de abril
a nova incidência de alíquota está valendo para os servidores municipais e para o
recolhimento patronal. Foi questionado também ao Instituto se já foi realizado o cálculo
atuarial considerando a nova incidência tributária e se há um acompanhamento de
evolução dos últimos anos dos servidores ativos e inativos? O presidente disse que
somente no final do ano poderá ter esse levantamento. Sobre os ativos e inativos, Rosan
Paes de Camargo Filho explicou que a situação ainda não preocupa, mas já há um déficit
nos últimos anos que deixa alerta, mas que se houver desiquilíbrio financeiro, a
Prefeitura terá que recompor, apresentando o quadro dos últimos 03 (três) anos de
funcionários ativos, aposentados e pensionistas, conforme abaixo.
Quadro apresentado de funcionários ativos, aposentados e pensionistas de 2018
a 2020:
Classe /
Ano
Ativos

2018

2019

2020

3.539

3.523

3.497

Aposentados
Pensionistas
Total

243
73
3.855

301
85
3.909

347
89
3.933

Ante ao apresentado acima, a comissão sugere que seja encaminhada tal situação ao
executivo, para que o mesmo tenha conhecimento e se entender necessário tome as
devidas providencias que entender. Em continuação, mas mantendo o assunto sobre
receitas, foi solicitado ao presidente a apresentação para a próxima reunião de uma
avaliação imobiliária do terreno repassado pela Prefeitura ao Tatuiprev em cumprimento
ao acordo para suprir o déficit de repasse. Também foi solicitado para o Presidente que
elabore uma proposta para a destinação do imóvel, venda, locação, incorporação,
empreendimento com programa de governo para trabalhadores da Prefeitura, entre
outros objetivos. O presidente se comprometeu a apresentar os documentos solicitados
para a próxima reunião. Para concluir a presente, passou-se a analisar os balancetes de
receita e despesa do segundo trimestre de 2021, de acordo com o art. 161 da Lei
Complementar nº. 006 de 04 de novembro de 2009, elaborados e apresentados pela
contabilidade do TATUIPREV, conforme segue no quadro de demonstrativo:
Quadro demonstrativo de receita e despesa do segundo trimestre do ano de 2021
2º Trimestre/2021
Contribuição
Servidor
Contribuição
Patronal
Parcelamento
Contribuição de
Déficit Atuarial
Total

Prefeitura
3.165.470,35

Câmara
66.938,29

Femague
15.485,41

TatuíPrev
6.747,26

Total
3.254.641,31

4.017.029,08

79.531,41

20.040,40

6.712,40

4.123.313,29

952.811,72

52.322,97

9.000,00

-

8.135.311,15

198.792,67

44.525,81

952.811,72
71.265,87

9.942,90
8.402.032,19
23.402,56

2º Trimestre/2021
Despesa com Pessoal
159.380,04
Outras Despesas Adm.
144.062,48
Despesa com Benefícios
4.114.427,80
Ativo Fixo
Total
4.417.870,32

Questionado sobre o valor pago pela Contribuição de Déficit Atuarial pelo Município, o
contador do instituto presente na reunião, nos informou que os órgãos têm até o dia

31/12/2021 para realizar o pagamento. Por fim, após análise da documentação contábil
apresentada, nos termos do inciso IV, do art. 161 da LC nº006/2009 os membros do
Conselho Fiscal devem emitir parecer aprovando ou não os balancetes mensais do
período supracitado do exercício de 2021, e concluíram que aprovam as contas da
Instituição TATUÍPREV. Nada mais havendo para constar, eu Maria Concilia Serrão
Correa, secretária da Comissão, lavrei a presente Ata que após lida será assinada por
todos os presentes. Tatuí, 25/08/2021.

Antonio Celso Fiuza Junior Maria

Alexandra Cubas Macedo

Maria Concilia Serrão Correa

Francisco Carlos Hoffmann

