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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL 

MÊS DE SETEMBRO – 2.020. 

 
 

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: 

Foram repassados para o JAGUARPREV no mês de setembro de 2020 os valores abaixo: 
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 - Os dados acima foram fornecidos pelo Relatório Mensal de Atividades da Diretoria 

Executiva. 

 

Conforme lei municipal nº 2.693 de 18/6/2020, o recolhimento dos encargos patronais 

com vencimento entre 1º março e 31 de dezembro de 2020 estão suspensos, sendo que 

estaremos relatando os valores em aberto em quadros neste. 

Por estes, analisamos e homologamos com ressalva o relatório mensal de atividades da 

Diretoria Executiva. 

 

 

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: 

 

Verificou-se junto ao relatório mensal (setembro/2020) de atividades da 

Diretoria Executiva, estando estes coerentes e, portanto, 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: 
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Foram apresentados e analisados os balancetes de receitas e de despesas 

relativos ao mês de setembro/2020, onde homologamos o balancete de despesas e os 

valores depositados junto às instituições bancárias. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS: 

 

Conforme Memória de Cálculo da Evolução/Projeção Financeira referente ao 

saldo acumulado do período de julho de 2.013 a setembro de 2.020 (anexo), 

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

os benefícios concedidos e os rendimentos das aplicações é de +21,62%.  

 

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 o 

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

 

 

 

_________________________________ 

     Nayma Ticiane de Almeida Pessin 

          Conselheira Eleito Titular 

 

 

________________________________ 

      Antônio Aparecido de Oliveira 

          Conselheiro Eleito Titular 

 

 

________________________________ 

             Fábio Franceschini 

       Conselheiro Indicado Titular        

 

Jaguariúna, 09 de outubro de 2020. 


