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ATA DA 39ª (TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CO NSELHO 

FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCÁRIA DO MUNICÍPIO DE G UARUJÁ – 
GUARUJÁ PREVIDÊNCIA 

 
Aos, quatorze dias do mês de março do ano de dois m il e 
dezesseis, reuniram-se ordinariamente nas dependênc ias da sala 
de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdênci a, situada 
na Av. Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03 - San to Antônio, 
nesta cidade de Guarujá, em primeira chamada as 08h s00min. e, 
em segunda chamada, às 08hs30min., os membros do Co nselho 
Fiscal da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: C onselheiros 
representantes dos servidores públicos ativos do Mu nicípio: 
Presidente – Darci Pereira de Macedo ; Conselheiros Titulares – 
Everton Sant´Ana, Fernando Antônio Gonçalves de Mel o, José 
Sebastião dos Reis; e o Conselheiro representante d a 
Administração Pública Direta do Município: Conselhe iro Titular 
– Luís Fernando Scalzitti Fioretti. Faltas não Just ificadas: 
não houve. Conselheiros Suplentes - não houve; Conv idados, 
convocados ou pessoas autorizadas pelo Presidente q ue de alguma 
forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às  matérias em 
pauta: Lucielma Ferreira Feitosa e Antonio Eduardo Teodoro da 
Silva.  
SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE, (artigos: 16 e 17 do  Regimento 
Interno): A) Verificação de quórum: o Presidente in iciou os 
trabalhos, constatando haver o quórum estabelecido pelo 
Regimento Interno ; B) abertura da palavra para os Conselheiros 
para relatos e comunicações, primeiramente aos memb ros da Mesa 
Diretora, por prévia ordem de inscrição para a disc ussão das 
matérias presentes na pauta durante a Ordem do Dia:  todos se 
inscreveram. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA, (art igo 18 do 
Regimento Interno): A) Leitura pelo Secretário da M esa 
Diretora, das matérias constantes da pauta: realiza da a 
leitura; B) discussão e votação das matérias consta ntes da 
pauta: o Conselho Fiscal deliberou, de acordo com a  Ordem do 
dia, o seguinte: 1) Leitura e aprovação da Ata da r eunião 
anterior (38ª Ordinária); 2) apreciação do relatóri o mensal de 
janeiro de 2016 das atividades da Diretoria Executi va para 
elaboração do relatório do Conselho Fiscal e encami nhamento ao 
Conselho de Administração para deliberação; e 3) as suntos 
gerais: não houve. Da apreciação do relatório mensa l das 
atividades da Diretoria Executiva, constatamos os i ndicadores 
técnicos, conforme segue em Ata:  
1- DO RELATÓRIO ANALÍTICO:  
Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação 
patrimonial, financeira e orçamentária da Guarujá P revidência:  
Foram apresentadas peças contábeis consolidadas ref erentes ao 
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mês de janeiro de 2016, com a identificação da Cont adora 
responsável pela Autarquia Guarujá Previdência, Luc ielma 
Ferreira Feitosa, CRC-1SP219489/O-2. As Peças contá beis 
apresentadas estão devidamente certificadas.  
1.1- Valor das contribuições previdenciárias recolh idas pela 
Prefeitura, discriminadas por espécie: as contribui ções 
previdenciárias recolhidas, referentes ao mês de de zembro de 
2015 e depositadas em janeiro de 2016, relativas a 5.531 (cinco 
mil, quinhentos e trinta e um) servidores; e refere ntes ao 13º 
Salário de 2015, depositadas em janeiro de 2016, re lativas a 
5.656 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis) se rvidores, 
estão demonstrados nos quadros abaixo:  
 

Recolhimento - Servidores Ativos da PMG. – Competên cia 12/2015  
Segregação de Massa dos SEGURADOS, em Reais com arr edondamento.  

Base de cálculo  20.264.930,53   
Contribuição Individual  Nº Serv.  Repasse  % 
Fundo Financeiro (até 31/12/2000)  2.527  1.336.480,02   
Fundo Previdenciário (a partir de 01/01/2001)  3.004  892.662,34   

Subtotal  5.531  2.229.142,36  11,0  
Contribuição Patronal     
Fundo Financeiro (até 31/12/2000)  2.527  1.591.626,21   
Fundo Previdenciário  (a partir de 01/01/2001)  3.004  1.063.079,69   

Subtotal  5.531  2.654.705,90  13,1  
Total das Contribuições da PMG  4.883.848,26   

 
Resumo do Recolhimento Segregado por Fundo  Nº Serv.  Repasse  

Segurados   1.336.480,02  
Ente Público   1.591.626,21  
Fundo Financeiro (até 31/12/2000)  2.527  2.928.106,23  
Segurados   892.662,34  
Ente Público   1.063.079,69  
Fundo Previdenciário (a partir de 01/01/2001)  3.004  1.955.742,03  
Total Recolhido  5.531  4.883.848,26  

 
Recolhimento - Servidores Ativos da PMG. – Competên cia 13º Salário/2015  

Segregação de Massa dos SEGURADOS, em Reais com arr edondamento.  
Base de cálculo  19.855.515,91   

Contribuição Individual  Nº Serv.  Repasse  % 
Fundo Financeiro (até 31/12/2000)  2.584  1.317.525,74   
Fundo Previdenciário (a partir de 01/01/2001)  3.072  866.581,01   

Subtotal  5.656  2.184.106,75  11,0  
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Contribuição Patronal     
Fundo Financeiro (até 31/12/2000)  2.584  1.569.053,38   
Fundo Previdenciário  (a partir de 01/01/2001)  3.072  1.032.019,20   

Subtotal  5.656  2.601.072,58  13,1  
Total das Contribuições da PMG  4.785.179,33   

 
Resumo do Recolhimento Segregado por Fundo  Nº Serv.  Repasse  

Segurados   1.317.525,74  
Ente Público   1.569.053,38  
Fundo Financeiro (até 31/12/2000)  2.584  2.886.579,12  
Segurados   866.581,01  
Ente Público   1.032.019,20  
Fundo Previdenciário (a partir de 01/01/2001)  3.072  1.898.600,21  
Total Recolhido  5.656  4.785.179,33  

 
 
 
A base de contribuição da Prefeitura Municipal de G uarujá pelo 
ente patronal e servidores corresponde respectivame nte a 13,1% 
(treze, vírgula um por cento) e 11% (onze por cento ), conforme 
artigo 89 da Lei Complementar 179/2015, do total da  base de 
contribuição de R$20.264.930,53 (vinte milhões, duz entos e 
sessenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e 
três centavos) referente dezembro de 2015; e R$19.8 55.515,91 
(dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco m il, 
quinhentos e quinze reais e noventa e um centavos) referente ao 
13º salário de 2015.  
1.1.1- Repasse de contribuições previdenciárias dos  servidores 
da PMG:  ocorreu no prazo, quinto dia útil do mês de janeiro  de 
2016, totalizando R$4.413.249,11 (quatro milhões, q uatrocentos 
e treze mil, duzentos e quarenta e nove reais e onz e centavos), 
referente dezembro de 2015 e 13º salário 2015.  
1.1.1.1- Segregação de massa do valor de repasse de  
contribuições previdenciárias dos servidores da PMG : constitui 
o Fundo Financeiro o valor de R$2.654.005,76 (dois milhões, 
seiscentos e cinquenta e quatro mil, cinco reais e setenta e 
seis centavos), e constitui o Fundo Previdenciário,  o valor de 
R$1.759.243,35 (um milhão, setecentos e cinquenta e  nove mil, 
duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco c entavos).  
1.1.2- Repasse de contribuição previdenciária patro nal da 
Prefeitura Municipal de Guarujá: ocorreu no prazo, quinto dia 
útil do mês de janeiro, totalizando R$5.255.778,48 (cinco 
milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecent os e setenta 
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e oito reais e quarenta e oito centavos).  
1.1.2.1- Segregação de massa do valor de repasse de  
contribuições previdenciárias da Prefeitura Municip al de 
Guarujá: constitui o Fundo Financeiro, o valor de R $ 
3.160.679,59 (três milhões, cento e sessenta mil, s eiscentos e 
setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), e constitui 
o Fundo Previdenciário, o valor de R$2.095.098,89 ( dois 
milhões, noventa e cinco mil, noventa e oito reais e oitenta e 
nove centavos).  
1.1.3- Valor total da segregação de massa: a soma d os valores 
de contribuição previdenciária destinados para a se gregação de 
massa corresponde ao Fundo Financeiro: R$5.814.685, 35 (cinco 
milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e oi tenta e 
cinco reais e trinta e cinco centavos), e ao Fundo 
Previdenciário: R$3.854.342,24 (três milhões, oitoc entos e 
cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois  reais e 
vinte e quatro centavos).  
1.2- Valor das contribuições previdenciárias recolh idas pela 
Câmara, referentes a dezembro de 2015, foram recolh idas 
antecipadamente em dezembro de 2015.  
1.3- Contribuições de Servidores Cedidos ao Guarujá  
Previdência, conforme quadro abaixo : 
 
 
 

Servidores Cedidos ao Guarujá Previdência – Competê ncia 12/2015  
Contribuição  Qtde.  Servidor  Patronal  Total  

Admitidos até 31/12/2000  01 407,80  485,65  893,45  
Admitidos a partir de 01/01/2001  07 2.310,21  2.751,28  5.061,49  
Total das Contribuições  08 2.718,01  3.236,93  5.954,94  

 
1.4- Contribuições de Servidores Inativos e Pension istas da 
Prefeitura Municipal de Guarujá, conforme quadro ab aixo : 
 

Servidores Inativos e Pensionistas PMG – Competênci a 01/2016  
Contribuição  Qtde.  Servidor  Patronal  Total  

Pensionistas  48 11.198,69  0,00  11.198,69  
Inativos  65 11.336,66  0,00  11.336,66  
TOTAL 113  22.535,35  0,00  22.535,35  

 
Dos pagamentos referentes a janeiro de 2016 dos ina tivos, foi 
descontado das aposentadorias pela Prefeitura Munic ipal de 
Guarujá, o índice de 11% do excedente ao teto do IN SS 
totalizando os valores de R$22.535,35 (vinte e dois  mil 
quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) .  
1.5- Contribuições de Servidores Inativos e Pension istas da 



  

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 

DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ 

Conselho Fiscal 
  

   

   

 

 

Ata da 39ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Autarquia Previdenciária do Município de Guarujá - 14/03/2016 5 

 

Câmara Municipal de Guarujá, antecipado em dezembro /15.  
1.6- Contribuições de servidores cedidos  a outros órgãos:  Não 
houve.  
1.7- O total de benefícios pagos aos segurados em j aneiro, 
referente dezembro de 2015, foi de R$694.029,86 (se iscentos e 
noventa e quatro mil, vinte e nove reais e oitenta e seis 
centavos), com os recolhimentos das contribuições s obre os 
benefícios concedidos demonstrados conforme quadro abaixo:  
 

Contribuição - Servidores em Benefício – Competênci a 12/2015  
Benefício  Qtde.  Servidor  Patronal  Total  

Admitidos até 31/12/2000  88 36.119,48  0,00  36.119,48  
Admitidos a partir de 01/01/2001  90 20.942,20  0,00  20.942,20  
AUXÍLIO DOENÇA 178  57.061,68  0,00  57.061,68  
Admitidos até 31/12/2000  02 534,26  0,00  534,26  
Admitidos a partir de 01/01/2001  31 8.035,17  0,00  8.035,17  
SALÁRIO MATERNIDADE 33 8.569,43  0,00  8.569,43  
Admitidos até 31/12/2000  26 48,08  0,00  48,08  
Admitidos a partir de 01/01/2001  22 0,00  0,00  0,00  
PENSIONISTA GUARUJÁ 48 48,08  0,00  48,08  
Admitidos até 31/12/2000  02 0,00  0,00  0,00  
Admitidos a partir de 01/01/2001  00 0,00  0,00  0,00  
INATIVOS  02 0,00  0,00  0,00  
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 261  65.679,19  0,00  65.679,19  

 
1.7.1- Contribuição sobre benefícios pagos aos segu rados, 
descontados dos servidores em 11% sobre os benefíci os pagos em 
dezembro de 2015, totalizando R$65.679,19 (sessenta  e cinco mil 
seiscentos e setenta e nove reais e dezenove centav os) .  
1.7.2- Contribuição Patronal sobre benefícios pagos  aos 
segurados, calculados em 13,1% sobre os benefícios pagos em 
dezembro de 2015. A Diretoria Executiva não informo u, porém, 
estes valores correspondentes a novembro/2015 foram  recolhidos 
em janeiro/2016 no montante de R$97.552,34 (noventa  e sete mil, 
quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e quat ro 
centavos).   
  

Resumo Geral das Contribuições Previdenciárias Reco lhidas no 
mês de janeiro de 2016  

CONTRIBUIÇÕES PMG CÂMARA AUTARQ. TOTAL 
Patronal 13,1%  5.255.778,48  0,00  3.236,93  5.259.015,41  
Servidores 11,0%  4.413.249,11  0,00  2.718,01  4.415.967,12  
Contrib. Serv. Cedidos  0,00  0,00  0,00  0,00  
Benefício – Patronal (*)  97.552,34  0,00  0,00  97.552,34  
Benefício – Servidores  65.679,19  0,00  0,00  65.679,19  
Inativos e Pensionistas  22.535,35  0,00  0,00  22.535,35  
Outras Contribuições  0,00  0,00  0,00  0,00  
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TOTAL 9.854.794,47  0,00  5.954,94  9.860.749,41  
 (*) Referente novembro/15.  
 
1.8- Número de benefícios concedidos e ou cancelado s, em 
janeiro/2016 discriminados por espécie, exigência d o Artigo 19 
inciso I alínea “C” do Regimento Interno do Conselh o Fiscal: As 
movimentações apresentadas no Relatório de janeiro de 2016 
reportam às perícias médicas realizadas e aos proce ssos 
autuados no mês, não apresentando as efetivas movim entações dos 
benefícios concedidos e ou cancelados, motivado pel a 
substituição do fornecedor de software deste contro le, portanto 
momentaneamente prejudicada a informação, até sua r eedição.  
1.9- repasse aos Inativos e Pensionistas regidos pe la Lei 
Municipal nº 1.212/1975, conforme quadros abaixo:  
 
DEZEMBRO / 2015  

REGIME QUANTIDADE VALOR BRUTO DESCONTOS LÍQUIDO 
Inativos  65 472.173,20  55.589,24  416.583,96  
Pensionistas  48 339.131,04  47.946,68  291.184,36  
TOTAL 113  811.304,24  103.535,92  707.768,32  

 
1.10- execução da política de investimentos dos rec ursos 
previdenciários, apontando seus resultados: A Diret oria 
Executiva através do relatório de dezembro informou  que a 
Política de investimentos está enquadrada no limite  (preceitos 
legais). De acordo com a Ata do Comitê de Investime ntos foi 
informado que os valores referentes aos repasses oc orridos em 
janeiro/16, e somadas às antecipações de dezembro/1 5, foram 
aplicados no total de R$10.047.200,47 (dez milhões,  quarenta e 
sete mil, duzentos reais e quarenta e sete centavos ). O Comitê 
informou ainda, que as aplicações foram diversifica das dentro 
dos limites da Política de Investimento, analisando  o 
desempenho dos fundos junto ao sítio “compara fundo s”, e 
“acatando algumas sugestões da empresa Credito e Me rcado: Para 
o longo prazo, identificamos uma melhora nas condiç ões 
macroeconômicas e reposicionamentos a estratégia pa ra 
investimentos nos vértices mais longos de 40% para 60%. O 
reposicionamento deverá ser gradativo, visando form ar um preço 
médio pedido para a carteira. Os demais recursos de vem ser 
direcionados para os vértices mais curtos, para ati vos 
indexados ao CDI, IRFM-1 ou IMA-B5. Na Renda Variáv el mantemos 
nossa recomendação de uma exposição reduzida ”.  
1.10.1- Apontamento dos resultados da Política de 
Investimentos: Os saldos e rendimentos do período d e dezembro 
de 2015 foram apurados pela Diretoria Executiva. Fo i anexada 
Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos (Ata f ls. 33 a 36) 
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do relatório mensal, realizada em 13 de janeiro de 2016.  
1.11- Valores em depósito na tesouraria, nos bancos , nas 
administradoras de carteira de investimentos, somam  o Total 
aplicado: R$185.285.931,86 (cento e oitenta e cinco  milhões, 
duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta  e um reais 
e oitenta e seis centavos).  
1.11.1- Depósitos na tesouraria: não há;  
1.11.1.1- Disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 
137.673,63 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e  setenta e 
três reais e sessenta e três centavos).  
1.11.2- Depósitos nos Bancos (aplicações financeira s), 
informados pela Diretoria Executiva: De acordo com o Balanço 
Patrimonial as aplicações financeiras importam em 
R$181.715.541,91 (cento e oitenta e um milhões, set ecentos e 
quinze mil, quinhentos e quarenta e um reais e nove nta e um 
centavos), sendo que neste montante está contido o total do 
capital aplicado e sua rentabilidade. Dentre todas as 
aplicações totalizamos uma rentabilidade negativa m omentânea em 
virtude de exigência legal de Marcação a Mercado de  
R$3.570.389,95 (três milhões, quinhentos e setenta mil, 
trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).  
A) Caixa Econômica Federal – CEF: R$31.688.634,88 ( trinta e um 
milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscento s e trinta e 
quatro reais e oitenta e oito centavos);  

B) Banco Bradesco: R$ 20.676.413,48 (vinte milhões,  seiscentos 
e setenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e 
oito centavos);  

C) Banco Itaú Unibanco: R$20.662.810,76 (vinte milh ões, 
seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e dez reais e 
setenta e seis centavos);  

D) Banco do Brasil: R$66.399.680,38 (sessenta e sei s milhões, 
trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitent a reais e 
trinta e oito centavos);  

E) Banco Santander: R$13.400.068,48 (treze milhões,  
quatrocentos mil, sessenta e oito reais e quarenta e oito 
centavos);  

F) Geração Futuro: R$12.590.262,01 (doze milhões, q uinhentos e 
noventa mil, duzentos e sessenta e dois reais e um centavo);  

G) BTG Pactual: R$10.747.037,31 (dez milhões, setec entos e 
quarenta e sete mil, trinta sete reais e trinta e u m centavos);  

H) Daycoval Asset Management: R$1.364.281,44 (um mi lhão, 
trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oiten ta e um 
reais e quarenta e quatro centavos);  
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I) Banco Santander (Taxa Adm. da Autarquia): R$4.18 6.353,17 
(quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, trezen tos e 
cinquenta e três reais e dezessete centavos), este montante não 
pertence a carteira de investimentos dos fundos, e refere-se a 
Taxa de Administração, conforme relatório da Direto ria 
Executiva.  

1.11.3- Depósitos nas administradoras de carteira d e 
investimentos: A Diretoria Executiva apontou em rel atório que 
as aplicações estão dentro dos limites de enquadram ento da 
Política de Investimentos, registrada no MPS de aco rdo com a 
resolução 3922/2010 e 4392/2014.  
1.12- Estatísticas comparativas dos benefícios conc edidos e 
cancelados, discriminados por espécie, em relação a o mês 
anterior:  
 

Benefício  
Novembro  

(pago em dez/15)  
Dezembro  

(pago em jan/16)  
Evolução 
(valor)  Participação  

Qtde  Valor  Qtde  Valor  (%)  (%)  
Aposentadoria por Invalidez  0 0,00  0 0,00  0 0 
Aposentadoria Compulsória  1 788,00  2 2.652,93  0 3,82  
Após. Voluntária Idade e 
Tempo 0 0,00  0 0,00  0 0 
Após. Voluntária Idade  0 0,00  0 0,00  0 0 
Aposentadoria Especial  0 0,00  0 0,00  0 0 
Auxílio Doença  206 658.314,81  178 518.752,18  -21,20  74,74  
Salário Família  0 0,00  0 0,00  0 0 
Salário Maternidade  32 86.361,69  33 78.154,01  -9,50  11,26  
Pensão por Morte  47 86.038,13  48 94.470,74  9,80  13,61  
Auxílio Reclusão  0 0,00  0 0,00  0 0 
TOTAL 286 831.502,63  261 694.029,86  -16,53  100 

 
1.13- Análise do acompanhamento dos benefícios prev idenciários 
pagos: os benefícios pagos no mês de janeiro foram:  261 
(duzentos e sessenta e um) benefícios, sendo: 178 ( cento e 
setenta e oito) auxílios doença, 33 (trinta e três)  salários 
maternidade e 29 (vinte e nove) pensões por morte, e 02 (dois) 
aposentadoria compulsória.  
Obs.: São 29 (vinte e nove) pensões por morte que b eneficiam 48 
(quarenta e oito) pensionistas.  
1.14- Número de processos analisados e respectivos pagamentos 
ocorridos a título de compensação previdenciária:  
Nenhum (Zero - 00) processo analisado, não havendo pagamentos a 
título de compensação previdenciária;  
1.15- Número de atendimentos prestados aos segurado s e 
dependentes: Total de 419 (quatrocentos e dezenove)  
atendimentos, sendo: 92 (noventa e dois) aberturas de processos 
de benefícios, 165 (cento e sessenta e cinco) atend imentos 
virtuais e/ou atendimentos telefônicos, 15 (quinze)  
agendamentos por simulações, 132 (cento e trinta e dois) 
pericias auxilio doença, 03 (três) perícias salário  
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maternidade, 10 (dez) atendimentos pelo fale conosc o, 02 (dois) 
cadastramento de segurados, e perícias moléstias gr aves 00 
(zero), onde houve um acréscimo de 15,75%, comparad o ao mês 
anterior, dezembro/15.  
II – DO RELATÓRIO SINTÉTICO:  
2- Das Atividades Da Diretoria Executiva:  
2.1- A Diretoria Executiva enviou seu Relatório de Atividades 
referente janeiro/2016, disponibilizado eletronicam ente em 
07/03/2016, e fisicamente em 08/03/2016 para a apre ciação pelo 
Conselho Fiscal.  
 
2.2- No Relatório da Diretoria Executiva constam pe ças 
contábeis (Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro ) referentes 
ao mês de janeiro de 2016, com a assinatura da Cont adora 
Lucielma Ferreira Feitosa.  
2.3- Foram apresentados os valores das contribuiçõe s 
previdenciárias recolhidas, discriminadas por espéc ie e com a 
segregação referente ao mês de dezembro de 2015 e d epositadas 
em janeiro de 2016, relativas a 5.531 (cinco mil qu inhentos e 
trinta e um) servidores da Prefeitura, 36 (trinta e  seis) da 
Câmara, e 08 (oito) da Autarquia.  
2.4- A Diretoria Executiva não informou os valores 
correspondentes à contribuição Patronal sobre os se rvidores em 
beneficio, referente ao mês de dezembro de 2015. Qu anto à 
cobrança da correspondente correção monetária, info rmou que 
tais correções não têm previsão legal, porém está p endente de 
regulamentação através de Decreto Municipal.  
2.5- A Diretoria Executiva Apresentou a movimentaçã o financeira 
dos recursos oriundos da Taxa de Administração, con forme 
extrato de conta bancária específica para movimenta ção dos 
respectivos recursos financeiros, com a apresentaçã o da 
planilha das receitas do repasse no mês de janeiro/ 16, que 
montaram em R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta m il reais), e 
das despesas com Pessoal, Obrigações Patronais, Con sumo, 
Serviços Terceirizados, e Equipamentos Permanente e  restos a 
pagar de 2015, totalizando R$151.007,04 (cento e ci nquenta e um 
mil, sete reais e quatro centavos), resultando no s aldo de 
R$4.186.353,17 (quatro milhões, cento e oitenta e s eis mil, 
trezentos e cinquenta e três reais e dezessete cent avos) ao 
final do mês de janeiro de 2016, sendo que até o mo mento as 
despesas administrativas acumuladas representam 25, 45% do total 
dos repasses somados aos rendimentos.  
2.6- A Diretoria Executiva até a presente data não 
disponibilizou, nos moldes do ofício, deste conselh o, 
endereçado ao Conselho de Administração na data de 10/11/2015, 
que solicita detalhes de pagamento de servidor, ale atoriamente, 
dentro das respectivas categorias, como exemplo: pr ofessor, 
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GCM, médico, fiscal, motorista, auxiliar administra tivo, etc.,   
podendo ser em meio digital, para consulta na data das reuniões 
do Conselho Fiscal.  
2.7- A Diretoria Executiva apresentou os extratos b ancários, 
com o saldo em 31/01/2016 no valor de R$137.505,50 (cento e 
trinta e sete mil, quinhentos e cinco reais e cinqu enta 
centavos), divergindo do saldo da conta: Caixa e Eq uivalentes 
de Caixa, no Balancete de dezembro/15, no valor de R$168,13 
(cento e sessenta e oito reais e treze centavos), e  apresentou 
sua composição no relatório de pendências de concil iação, 
referente a 03 (três) processos administrativos de pensão 
alimentícia, pagas indevidamente, no mês de julho d e 2014, que 
se encontram aguardando parecer jurídico, na Advoca cia Geral do 
Município.  
 
2.8- Conforme reza no artigo 162, parágrafo terceir o da L. C. 
179/2015, “nos primeiros 60 (sessenta) dias consecu tivos de 
afastamento do segurado por motivo de doença, o pag amento do 
benefício ficará a cargo da Administração Pública D ireta, 
Autárquica e Fundacional, e do Poder Legislativo do  Município 
de Guarujá”. A Diretoria Executiva informou que foi  efetuada a 
cobrança dos 45 (quarenta e cinco) dias de benefíci os através 
dos processos administrativos de números 37050, 370 51 e 
37052/2015 referentes aos meses de agosto a outubro /2015, 
respectivamente. Aguardamos desfecho final.  
III – DO APONTAMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A CO RREÇÃO DAS 
INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS: 
3 – Das recomendações : 
3.1- A Diretoria Executiva disponibilizou “Folha Re sumo” dos 
eventos que compõem as verbas salariais, de forma s intética, 
totalizando a base de cálculo das contribuições. O motivo, 
deste Conselho Fiscal, solicitar a relação dos serv idores e sua 
respectiva contribuição, por meio digital, se dá pe la função 
fiscalizadora e comprovadora da exatidão dos cálcul os 
efetuados, devendo ser analisados de forma analític a. A 
solicitação de informações e documentos é prerrogat iva deste 
Conselho, artigo 21, inciso VIII da L. C. 179/2015.  
IV – DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL:  
4 - O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições le gais e 
regimentais encaminha ao Conselho de Administração para 
apreciação e deliberação, após análise e discussão de todos os 
indicadores o Relatório da Diretoria Executiva da A UTARQUIA 
GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, conforme artigo 21 da L.C. 179 /2015.  
SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA (artigo 21 do Reg imento 
Interno): A) Assuntos gerais: 1) No relatório de ja neiro da 
Diretoria Executiva, nada a relatar; 2) Lembramos q ue, a 
próxima Ata de Reunião Ordinária referir-se-á, ao m ês de 
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fevereiro/2016. Não havendo Declaração de Voto e na da mais 
havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados o s trabalhos 
às 17h00min, com a próxima Reunião Ordinária agenda da para o 
dia 11/04/2016, às oito horas, para análise do Rela tório mensal 
da Diretoria Executiva. Para constar eu, Fernando A ntônio 
Gonçalves de Melo, Relator do relatório mensal de a tividades do 
mês de janeiro de 2016, Secretário da Mesa Diretora , lavrei a 
presente ata numerada de 01 (um) a 10 (dez) páginas , que após 
lida e aprovada, vai assinada por mim, pela Preside nte e pelos 
demais conselheiros presentes.  
 
Guarujá, 14 de março de 2016.  
 
 
Conselheiro representante da Administração Pública Direta, 
Autárquica e Fundacional do Município:  
   
    

 
 
 
________________________________  
Luís Fernando Scalzitti Fioretti  
Conselheiro Titular  

 
 
 
Conselheiros representantes dos Servidores Públicos  Ativos do 
Município:  
   
 
     
 
  _______________________  
  Darci Pereira de Macedo  
  Presidente do Conselho  
   
   
 
   
  __________________________________  
  Fernando Antônio Gonçalves de Melo  
  Secretário da Mesa Diretora  
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________________  
Everton Sant’Ana  
Conselheiro Titular  

   
   
 
   

_______________________  
José Sebastião dos Reis  
Conselheiro Titular  


