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Manifestação da Diretoria Executiva Sobre o Relatório Mensal do Conselho Fiscal 

Competência Junho/2021 

 

  Primeiramente, cumpre esclarecer que recebemos o relatório mensal do 

Conselho Fiscal apenas no dia 27/07/2021, mesmo dia da reunião do Conselho de 

Administração, sem a assinatura de um de seus membros. 

 

   Com efeito, os apontamentos poderiam ter sido justificados e retificados na 

própria reunião ocorrida em 23/07/2021, pois a Diretoria Executiva permanece à disposição do 

Conselho Fiscal durante suas reuniões. Ademais, se tratam de apontamentos que não ensejam 

qualquer irregularidade ou ilegalidade no Relatório de Junho/2021 da Diretoria Executiva.  

 

   Assim, por recomendação do Conselho de Administração, ao qual estas 

justificativas já foram apresentadas, culminando com a aprovação da prestação de contas do 

mês de Junho/2021, publicamos esta manifestação junto ao relatório do Conselho Fiscal. 

 

1. Na página 1 - Relatório de Junho/2021 do Conselho Fiscal – abaixo transcrito 

 

 
   Informamos a seguir as porcentagens separadas na planilha abaixo e incluímos a 

coluna valor a repassar. O repasse foi feito de forma integral, no valor de R$ 2.546.349,29, 

conforme GRCP e Extrato Bancário, não há um documento oficial com os valores repassados 

de forma separada, de modo a embasar as informações pleiteadas pelo Conselho Fiscal, assim 

incluímos a coluna valor repassado com os valores extraídos do relatório do DRH, que não 

separa as contribuições do ente e suplementar,  assim como acrescentamos a coluna diferença, 

com o valor total de R$ 40,73, vejamos:  

 

 

   Todas as informações supra constam nos documentos oficiais anexos ao relatório 

mensal da Diretoria Executiva. 

 

 

 

Referência Mês de 

Compet. 

Venci/o Descrição Alíquota Valor a 

Repassar 

Valor 

Repassado 

Diferença Data do 

Pgto. 

Folha 

Servidores 

Ativos 

Maio 20/06/21 

Segurados 11% 734.792,50 734.779,31 - 

18/06/21 
Ente 15,50% 1.035.389,44 

1.811.569,98 
- 

Suplementar 11,62% 776.208,08 - 

Total 2.546.390,02 2.546.349,29 (-) 40,73 

Parcelamento 

767/2016 
Junho 25/06/21 Parcela 55/60 128.280,28 128.280,28 

- 
25/06/21 

Parcelamento 

237/2021 
Junho 25/06/21 Parcela 05/40 228.791,36 228.791,36 

- 
25/06/21 

Folha João 

Paulo 

Nascimento 

Maio 20/06/21 

Servidor 

Cedido ao 

Município 

de 

Pedreira/SP 

11% 957,98 957,98 - 

16/06/21 15,50% 1.349,88 1.349,88 - 

11,62% 1.011,97 1.011,97 - 

Total 
3.319,83 3.319,83 

  

Total 2.906.781,49 2.906.740,76 (-) 40,73  
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2. Na página 3 – abaixo transcrito  

 

 
   O valor da diferença da Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária – 

GRCP e do Repasse, no montante de R$ 40,73, informado no Relatório da Diretoria Executiva, 

segundo critérios matemáticos, está correto, já o valor de R$ 40,74, informado pelo Conselho 

Fiscal, não está correto, basta visualizar as planilhas abaixo. 

  
GRCP Competência |Maio – Repasse até 20/06/2021 

Valor total da Guia (GRCP) Valor total do Repasse Diferença 

2.546.390,02 R$ 2.546.349,29 R$ 40,73 

 

 

3. Na página 4 – abaixo transcrito  

 

 
 

   Com efeito, não foi colocado o número de instituidores de pensão, segue a 

planilha com a informação solicitada grifada em amarelo:   

 

Mês de Competência

Mês de Pagamento

Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 86

% sobre o total de ativos 4,79%

VALOR PAGO 403.150,06             

Instituidores de pensão 20

Pensionistas 31

% sobre o total de ativos 1,73%

VALOR PAGO 68.915,33                

Valor Bruto 472.065,39             

Contribuição Previdenciária Retida 6.486,64                  

Retenção Judicial 302,89                     

IRRF 42.476,93                

TOTAL LIQUIDO RESGATADO 422.798,93             

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL

mai/21

1797

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV

jun/21

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR MORTE

  
 

4. Na página 5 – abaixo transcrito 

 

GRCP, Guias de Parcelamentos e Guia do Servidor Cedido para Pedreira – Junho/2021 

Valor Total a Repassar Valor Total Repassado Diferença  

2.906.781,49 2.906.740,76 R$ 40,73 
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  Como demonstrado acima, no item 1, refizemos a planilha com a inclusão das 

colunas e retificação de valores totais repassados, e no item 2, demonstramos que o cálculo da 

diferença feito pelo Conselho Fiscal está incorreto, pois a diferença entre a Guia e o Repasse 

foi de R$ 40,73. 

 

5. Na página 7 – Abaixo transcrita 

 

 
 

   Esta diferença não existe, pois o Conselho Fiscal trouxe informação incorreta em 

sua planilha denominada Repasses em Junho/2021, de fls. 7, onde consta o valor de R$ 

2.546.349,28, quando o valor correto do repasse da GRCP, segundo extrato bancário, foi de R$ 

2.546.349,29, assim, estão corretos os valores citados pelo Comitê de Investimentos em sua 6ª 

Ata de Reunião Ordinária.  

 

6. Na página 8 – Abaixo transcrita 

 

 
 

   A diferença de R$ 0,03 a maior ocorreu devido a conta corrente do SAFRA ser 

uma conta investimento, o valor depositado de R$ 415.000,00 teve rentabilidade positiva de R$ 

0,03 durante o período em que o recurso ficou na conta (um dia), assim, quando do efetivo 

investimento no fundo escolhido, a aplicação foi de R$ 415.000,03.  

 

7. Na mesma página 8 e na 9 – Abaixo transcrita 

 

 
 



 
 

Fundo Especial de Previdência Social  

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 
Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 - Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 

Tel. (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 

 

    A informação sobre o remanejamento consta na própria ata do Comitê de 
Investimentos. O pedido do Conselho Fiscal é o de repetição no relatório da Diretoria 

Executiva de dado já constante da ata cuja cópia consta como anexo do relatório.  

  

8. Na página 11 – Abaixo transcrita 

 

 
   A sugestão será encaminhada ao Comitê para deliberação.   

 

 
 

   Quanto ao parcelamento, informamos que as penalidades pecuniárias previstas  

na Lei Municipal nº 2719/2021 e no Termo de Parcelamento nº 237/2021, são correção 

monetária (IPCA) e juros de 0,5% ao mês, tanto para consolidação do débito, como para 

atualização das parcelas vincendas. Não há previsão de multa nestes cálculos. 

 

  Há que se fazer uma correção nos dizeres do Conselho Fiscal, pois segundo a 

Lei Complementar Federal nº 173/2019 c/c a Portaria SEPT/ME nº 14.816/2020, as quais 

embasaram a elaboração da Lei Municipal nº 2719/2021, não há incidência de multa na 

consolidação do débito ou na atualização das parcelas vincendas, apenas a aplicação de 

correção monetária e juros.  

 

   A previsão para aplicação da multa somente teria sentido no caso de o Município 

efetuar o pagamento da parcela após o prazo da guia. 

 

  Nesse sentido, as guias dos parcelamentos são emitidas pelo próprio sistema 

CADPREV-WEB da Secretaria Especial de Previdência do Ministério da Economia, sendo que 

as guias não possuem discriminação quanto ao valor principal, a correção monetária e os juros, 

pois a prestação engloba todos estes valores, previstos em lei municipal. 

 

Urge esclarecer que as datas dos repasses estão definidas na Lei Complementar 

nº 209/2012, a qual fixa que o repasse do Município deve ser feito até o dia 20 do mês 

subsequente ao mês de competência, já os parcelamentos tem a data fixada nas respectivas leis 

municipais, dia 25 de cada mês, sendo que os parcelamentos são administrados e as guias 

somente podem ser emitidas pelo sistema CADPREV-WEB, da SEPREV/ME, sistema este que 

posterga o pagamento para o próximo dia útil, caso o dia 25 caia em final de semana ou 

feriado.    

   

   Desta forma, em resumo: 

 

 Para consolidação do débito utilizou-se: IPCA + 0,5% de juros/mês sobre o valor de 

cada contribuição suspensa, totalizando: R$ 8.649.916,18, dividido em 40 prestações 

mensais de R$ 216.247,90 (valor original da parcela mensal); 
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 Para atualização da parcela vincenda mensal: Valor da parcela (R$ 216.247,90) menos o 
valor expresso em cada guia, o resultado será a aplicação do IPCA + 0,5% de juros ao 

mês, contudo, repise-se o sistema CADPREV WEB não fornece o valor separado; 

 

 Multa: cabível apenas se o Município efetuar o pagamento da parcela após o prazo da 
guia, lembrando que o sistema CADPREB-WEB posterga a data de pagamento para o 

próximo dia útil, caso o dia 25 caia em final de semana ou feriado. 

 

Assim, munidos da lei, do termo de parcelamento e das parcelas e das informações 

acima, o Conselho Fiscal pode elaborar as planilhas para seu melhor acompanhamento. 

 

9. Na página 11 – Abaixo transcrita 

 

 
 

   O relatório da folha de pagamentos do DRH, anexa ao Relatório da Diretoria 

Executiva, não discrimina as alíquotas do ente e suplementar, sendo separadas de forma 

extraoficial por esta Diretoria Executiva, vide resposta ao item 1 acima. 

  

   A partir do próximo mês (Julho/2021), esperamos que o DRH passe a 

discriminar as contribuições por espécie, permitindo o preenchimento da GRCP e 

possibilitando a sua conferência por alíquotas de forma oficial.   

 

   Quanto aos demais apontamentos, esta Diretoria Executiva vem adotando todas 

as medidas cabíveis, por meio de protocolos, ofícios e e-mails, para solicitar ao Executivo 

Municipal a implantação das novas alíquotas previstas no Cálculo Atuarial de 2021 e a 

instituição do regime de previdência complementar, não sendo possível, neste momento, 

imputar qualquer impontualidade ao Município.  

 

   No mais, continuamos à disposição do Conselho Fiscal para esclarecer quaisquer 

dúvidas e fazer as retificações cabíveis no relatório mensal da Diretoria Executiva, 

principalmente durante suas reuniões ordinárias, o que contribuirá para agilização das respostas 

e para a diminuição dos erros de ambos os órgãos, como exposto acima. 

 

   Jaguariúna, aos 30 de julho de 2021. 

 

 
Tânia Candozini Russo 

Diretora Presidente 


