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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL 

MÊS DE JANEIRO DE 2021. 

 

                                                              Jaguariúna, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 

Considerando-se os termos da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012 em seu Art. 

456 e seus itens, o Conselho Fiscal do Fundo Especial de Previdência Social do Servidor 

Público Municipal, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social de Jaguariúna – SP, 

elaborou o seguinte relatório, o qual faz publicar a seguir: 

 

A) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso I (“a análise e homologação do relatório 

mensal de atividades da Diretoria Executiva;”), da Lei Complementar nº 209, de 09 de 

Maio de 2012: 

 

Obs. I: Foi recolhido na data do vencimento (20/01/2021) por parte dessa Municipalidade o valor 

devido de R$ 5.076.138,55, conforme G. R. C. P. constante junto ao Anexo IV do Relatório da 

Diretoria Executiva - Competência 12 e 13/2020.  

 

Obs. II: Consta também o recolhimento na data do vencimento (25/01/2021) do valor de R$ 

121.858,30, conforme Guia de Recolhimento de Parcelamento – RPPS constante junto ao Anexo 

V do Relatório da Diretoria Executiva (parcela 50/60 – Lei 767/2016).  

 

Obs. III: Conforme informado pela Diretoria Executiva através do item b do seu Relatório 

mensal de atividades, o valor das contribuições suspensas em 2020 foi objeto de parcelamento 

via Lei Municipal nº 2.719 de 26 de janeiro de 2021, por conseguinte, ficamos no aguardo dos 

documentos necessários para ciência deste Conselho Fiscal, sendo importante informar que o 

recolhimento da primeira parcela deverá ser efetuado até 25/02/2021. 

 

Obs. IV: Verificamos ter sido efetuado no mês base dezembro/2020 o pagamento de 70 

aposentadorias e 29 pensões por morte, totalizando o valor de R$ 365.090,77 (vide anexo IX do 

Relatório de atividades da Diretoria Executiva), sendo que este Conselho Fiscal julga também 

necessária a realização de uma inspeção (auditoria) referente as citadas folhas complementares. 
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Obs. V: Importante observar outra vez que este Conselho Fiscal tomou ciência somente na data 

de 20/01/2021 da existência do Processo Administrativo protocolizado sob o nº 011480/2020, 

cujo teor se refere a um pedido de orientação jurídica feito por parte da Secretária de 

Administração e Finanças dessa Municipalidade, haja vista o JaguarPrev tê-la informado época 

que os valores suplementares ainda não pagos relativos às competências março, abril, maio e 

junho de 2020, deveriam ser realizados com o acréscimo de multas e juros desde o período de 

vencimento. 

 

Obs. VI: Verificamos também (conforme destacado na planilha “a” do Relatório anterior da 

Diretoria Executiva) que a contribuição suplementar passou a ser recolhida sem a incidência de 

juros e multa em função de manifestação jurídica dada pela Secretaria de Negócios Jurídicos do 

Município de Jaguariúna na data de 02 de outubro de 2020 (anexado ao referido Processo 

Administrativo 011480/2020). 

 

Obs. VII: Recebemos por parte da Diretoria Executiva cópia do protocolo 010742/2020 

(conforme solicitado via Ofício 01/2021 / vide anexo XI do Relatório da Diretoria Executiva), 

tendo sido verificado através do mesmo o recolhimento em atraso do valor de R$ 88.293,27 

referente a Auxílio Doença e Salário Maternidade (vide junto a planilha “a” do Relatório de 

atividades anterior da Diretoria Executiva), sendo necessário o devido recolhimento dos juros e 

multa cabíveis. 

 

Obs. VIII: Tomamos ciência na presente data do Ofício JaguarPrev nº 004/2021 (vide anexo XIV 

do Relatório de atividades da Diretoria Executiva) enviado para a Secretaria de Negócios 

Jurídicos dessa Municipalidade, tratando sobre a questão da regularização “... da alíquota de 

14% sobre a contribuição do servidores públicos ativos, inativos e pensionistas ao seu RPPS...”, 

sendo que este Conselho Fiscal entende que o prazo para adequação das alíquotas se encerrou em 

30 de setembro de 2020, de acordo com a Portaria 18.084 de 29 de julho de 2020 do Ministério 

da Economia / Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.  

 

Nota: Com base nas observações acima discriminadas, homologamos também com ressalvas o 

atual Relatório Mensal de atividades da Diretoria Executiva (competência janeiro/2021), haja 

vista continuarmos entendendo que o parecer jurídico anexado ao Processo Administrativo 

011480/2020 gera dúvidas sobre a natureza da cota suplementar, sempre entendida como 
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contribuição previdenciária e não como um aporte financeiro; sendo assim, solicitamos mais uma 

vez uma melhor elucidação da Senej sobre tal entendimento ou, preferencialmente, que tal 

orientação jurídica seja feita também por um Órgão independente, pois sempre foram aplicadas 

penalidades pecuniárias aos débitos em atraso referentes a tais contribuições. Importante citar 

novamente, que, conforme explicitado nas planilhas destacadas no relatório anterior deste 

Conselho Fiscal, os valores da cota suplementar de competências do exercício de 2020 foram 

pagos com atraso por terem sido pautados como contribuições previdenciárias, conforme 

especifica o Art. 1º da Lei Municipal nº 2.693 de 18/06/2020. 

 

B) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso II (“acompanhamento da execução da política 

anual de investimentos dos recursos previdenciários;”), da Lei Complementar nº 209, de 09 

de Maio de 2012: 

 

Este Conselho Fiscal realizou as verificações necessárias junto ao Relatório Mensal de 

Atividades da Diretoria Executiva (competência janeiro/2021), tendo sido constatado que foi 

mantido o enquadramento dentro daquilo que dispõe a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de 

novembro de 2010 – DOU de 29/11/2010 e atualizações posteriores (Resolução CMN nº 

4.392/2014, Resolução CMN nº 4.604/2017 e Resolução CMN nº 4.695/2018), sendo 

importante ressaltar a revogação da Resolução nº 3.790 de 24/09/2009.  

 

C) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso III (“análise e homologação dos valores em 

depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, 

atestando sua correção. ”), da Lei Complementar nº 209, de 09 de Maio de 2012: 

 

Foram analisados os balancetes de receitas e de despesas relativos ao mês de janeiro/2021, 

sendo que este Conselho Fiscal homologa os documentos apresentados e os valores depositados 

junto às instituições financeiras. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS: 

 

I - Todos os dados para a execução deste relatório do Conselho Fiscal foram retirados, 

seguindo-se a Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012 em seu Art. 456 e seus itens, 
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do Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência janeiro/2021 o qual 

deve ser consultado em caso de necessidade de mais informações. 

 

II – Estamos no aguardo das novas planilhas de estatísticas mencionadas pela Diretoria 

Executiva junto ao seu Relatório. 

 

III: Chegou ao nosso conhecimento o pronunciamento dado pelo Vereador Walter Luíz Tozzi 

de Camargo durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal realizada na data de 

16/02/2021 (segundo o mesmo referente a um fato isolado ocorrido junto ao JaguarPrev). 

 

IV: – Posteriormente, tomamos ciência também através da Imprensa Oficial dessa 

Municipalidade da instauração de Sindicância Investigatória via Portaria nº 267, com o 

seguinte teor junto a publicação datada em 11 de fevereiro de 2021: “...com a finalidade de 

propiciar o adequado esclarecimento aos fatos narrados na representação, bem como, a sua 

autoria, constantes no Processo Administrativo nº 2.605/2021, noticiado pelo Fundo Especial 

de Previdência Social de Jaguariúna” (sic). 

 

V: Não temos o conhecimento de que tal sindicância tenha correlação com a fala do citado 

Vereador (vide item III), porém, externamos aqui nossa preocupação e julgamos necessário 

ter a devida ciência dos fatos ocorridos via Relatório da Diretoria Executiva (Competência 

fevereiro/2021) para posterior avaliação e tomada de providências cabíveis por parte deste 

Conselho Fiscal. 

 

_________________________________ 

         Gustavo Antonio Fontanela 

           Conselheiro Eleito Titular 

 

________________________________ 

                   José Luiz Carpi 

          Conselheiro Eleito Titular 

 

________________________________ 

           Fernanda Silva de França 

         Conselheira Indicada Titular      


