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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL 

MÊS DE DEZEMBRO – 2020. 

 

                                                              Jaguariúna, 25 de janeiro 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: 
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Obs. I: As planilhas de dados acima especificadas fazem parte do Relatório Mensal de Atividades 

da Diretoria Executiva (competência dezembro/2020). 

 

Obs. II: Conforme citado junto a tais planilhas, o recolhimento dos encargos patronais com 

vencimento entre 1º março e 31 de dezembro de 2020 estão suspensos, em virtude da Lei 

Municipal nº 2.693 de 18/06/2020. 

 

Obs. III: Este Conselho Fiscal tomou ciência na presente data 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. IV: Verificamos também (vide observação junto à planilha “a” acima destacada) 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). 
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Nota: Com base nas observações acima discriminadas, este Conselho Fiscal homologa com 

ressalvas o Relatório Mensal de atividades da Diretoria Executiva (competência 

dezembro/2020), haja vista o informado parecer jurídico (anexado ao Processo Administrativo 

011480/2020) gerar dúvidas sobre a natureza da cota suplementar, sempre entendida como 

contribuição previdenciária e não como um aporte financeiro; sendo assim, solicitamos 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. Para tanto, é importante citar, 

que, conforme explicitado nas planilhas acima, 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 dezembro/2020), tendo sido constatado que foi 

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

Maio de 2010 – DOU de 29/11/2010. 

 

 

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 dezembro/2020, 

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

junto às instituições financeiras. 
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OBSERVAÇÕES FINAIS: 

 

I - Conforme Memória de Cálculo da Evolução/Projeção Financeira referente ao saldo 

acumulado do período de julho de 2013 a dezembro de 2020 (vide planilha anexa), elaborada 

pelo Conselho Fiscal, apurou-se que o impacto sobre a receita arrecadada, os benefícios 

concedidos e os rendimentos das aplicações é de +28,27%.  

 

II - 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, 

do Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência dezembro/2020) o 

qual deve ser consultado em caso de necessidade de mais informações. 

 

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

Executiva junto ao seu Relatório, sendo de suma importância a inclusão de tabela de 

pagamentos de aposentados e pensionistas, e os relatórios encaminhados pelo Departamento 

de Recursos Humanos que servem de base para a emissão por parte do JaguarPrev da Guia de 

Recolhimento das Contribuições Previdenciárias (GRCP). 

 

 

_________________________________ 

         Gustavo Antonio Fontanela 

           Conselheiro Eleito Titular 

 

 

________________________________ 

                   José Luiz Carpi 

          Conselheiro Eleito Titular 

 

 

________________________________ 

           Fernanda Silva de França 

         Conselheira Indicada Titular        


