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ATA N° 09/2021 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO – SÃO 
SEBASTIÃO PREV. 

 
Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sala de 1 
reuniões do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião e virtualmente com os 2 
conselheiros que solicitaram acesso remoto devido ao enfrentamento da pandemia da 3 
COVID-19, reuniram-se presencialmente Sr. Marcos Roberto de Souza – Gerente de 4 
Previdência, Sr Ricardo dos Santos Braz, Gerente de Orçamento, Contabilidade e 5 
Finanças e os Conselheiros, Sra. Doraci Leonello de Carvalho (secretária designada), Sr. 6 

Rodrigo de Azevedo Caldeira – Vice Presidente do Conselho de Administração, Sr. 7 

Jefferson Tavares Brito, Sr. Marcio de Freitas Jorge, – , Sr.João Carlos de Oliveira 8 

Junior e participando online via aplicativo Hangouts Meet  Sra. Regina Ribeiro Carneiro, 9 

ausentes, a Sra. Sra Lidiomar Conelan de Oliveira, a qual apresentou justificativa. Com 10 

quórum suficiente para deliberação, o Vice-Presidente iniciou a reunião com a pauta 11 
previamente informada via Convocação, referente aos processos de aposentadoria e 12 
informações sobre a Gerencia de Orçamento contabilidade e finanças 13 
Parte 01_____________________________________________________________ 14 

I.  BENEFÍCIOS 15 

01) Processo nº 6357/2021 – Renata Ferraz da Cruz Oliveira 16 

Referente: Solicita pensão por motivo  de falecimento do servidor da ativa, Sr. 17 

EDILSON MARTINS DE OLIVEIRA, que veio a óbito no dia 08/05/2021. A 18 

requerente faz jus ao benefício, na condição de viúva. Valor do benefício equivalente 19 

ao último recebido pelo de cujus, e corresponderá a totalidade da remuneração 20 

percebida pelo servidor na data anterior à do óbito, até o limite máximo de benefícios 21 

pagos no RGPS de que trata o artigo 201 da Constituição Federal/1988, acrescido 22 

de setenta por cento da parcela excedente a este limite, nos termos do inciso II, do 23 

artigo 122 da LC 241/2019, com reajuste pelo RGPS, conforme artigos 122 e 124,7º, 24 

III, “f”, da Lei Complementar nº 241/2019, a contar da data do óbito. 25 

Valor estimado do benefício: R$ 6.406,63, mais retroativo, no valor de R$ 4.911,75 26 

Status: DEFERIDO 27 
Parte 02_____________________________________________________________ 28 

II. INFORMAÇÕES SOBRE A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO CONTABILIDADE E 29 

FINANÇAS 30 

A palavra foi passada para o Sr. Ricardo, o qual comunicou que declinou do cargo e 31 

que ficaria somente até o final de junho/2021, informou que devido ao estresse 32 

constante sua saúde estava sendo prejudicada. Explanou que devido a problemas 33 

com a empresa do Sistema CECAM e com o Tribunal de contas, deu prioridade a 34 

contabilidade devido a prazos legais, informa que esta fazendo um levantamento 35 

junto ao sistema CECAM, onde constatou equívocos nos lançamentos contábeis, 36 

erros de procedimentos contábeis desde 2020, comunicou que o relacionamento 37 

com a empresa não está de acordo, deu como exemplo o pagamento de 38 

aposentados e pensionistas, que alguns casos específicos são pagos pelo Banco do 39 

Brasil e Caixa econômica Federal e que a maioria é pago pelo Banco Santander, 40 

porém quando gerado relatório, todos os benefícios apareciam como pagos através 41 

do Banco Santander; e outros problemas. Informa que está checando as contas 42 

bancárias e de investimentos; pagamentos dos patronais da Câmara e Prefeitura, 43 

informa que a Câmara paga corretamente, porém a PMSS ficou sem pagar em 44 
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2020, apoiada pela Lei Federal, e que começaram a pagar este ano, porém com 45 

atraso e que o sistema joga a atualização monetária automaticamente para o mês 46 

seguinte. Informou que atualmente o pagamento está em conformidade. Explicou 47 

que era pago todo 5º dia útil do mês, porém a legislação alterou para o 5º dia útil do 48 

mês subsequente. 49 

A Conselheira Sra. Regina questionou sobre os extratos dos investimentos, o Sr. 50 

Ricardo informou que irá passar as planilhas demonstrativas. O Conselheiro Sr. 51 

Rodrigo afirmou que o Conselho administrativo está sem saber sobre os 52 

investimentos desde final de 2020. O Conselheiro, Sr. Jefferson ponderou que o 53 

Conselho Administrativo está “às cegas”, sem informações dos investimentos e as 54 

finanças do Instituto, que não houve prestação de contas desde 2020. O Sr Ricardo 55 

informou que irá enviar o relatório On finance na próxima semana e que o mesmo irá 56 

prestar as contas de 2020 até maio de 2021, assim que terminar o relatório do seu 57 

levantamento, que deverá ocorrer até meio do mês de julho, e apresentará a este 58 

Conselho. Alegou que houveram vários problemas e que o que mais atrapalhou 59 

estes fechamentos foram as exonerações dos Gerentes, que foi regularizado no final 60 

de março início de abril, e que a falta de funcionários cedidos ao Instituto também é 61 

um grande problema, só conseguindo regularizar o fechamento de 2020 no mês de 62 

maio/2021. O Conselheiro Jefferson solicitou o documento que comprove que os 63 

Títulos Públicos estão em nome do Instituto, O Sr. Ricardo irá providenciar para 64 

apresentar a este Conselho. O Sr. Adilson, presidente do Instituto, solicitou uma 65 

reunião para o dia 24/06/2021 para conversarmos sobre o Título Público com 66 

vencimento em 01/07/2021, o Sr. Jefferson demonstrou indignação por este assunto 67 

ainda não ter passado pelo Comitê de Investimentos e o Conselho Administrativo ter 68 

pouco tempo para a decisão de um investimento de milhões, porém o Conselho 69 

aguarda a convocação para a reunião. Todos os Conselheiros aceitaram aguardar o 70 

relatório do Sr. Ricardo, o Conselheiro Sr. Rodrigo solicitou que uma auditoria seja 71 

realizada por empresa especializada, os demais conselheiros concordam com esta 72 

solicitação, porém deverá ser discutido em outra oportunidade, neste primeiro 73 

momento será aguardado o relatório do Sr. Ricardo. Após este primeiro momento, 74 

iniciamos reunião virtual com o Sr. Eduardo Pereira dos Santos, da ec2g 75 

Consultoria, para a explanação referente ao estudo do Atuarial, o qual foi gerado 76 

discussão quanto a realização de Censo, devido a desatualização dos dados dos 77 

servidores, e reforma da previdência, ambos assuntos terão de ser discutidos em 78 

outra oportunidade. Tendo sido deliberados todos os assuntos pertinentes a reunião 79 

ora convocada, encerra-se a reunião às 18:40h. Em decorrência da Pandemia e das 80 

medidas restritivas a Ata elaborada por mim, Doraci Leonello de Carvalho, 81 

Secretária designada pelo Conselho de administração e submetida aos membros 82 

por aplicativo para a confirmação do Teor e oportunamente assinada 83 

presencialmente.   84 
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Lista dos presentes fisicamente e remotamente junto a reunião em 18 de junho de 85 

2021. 86 

MEMBROS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

NOME Cargo ASSINATURA 
Rodrigo de Azevedo Caldeira 

 
Vice-presidente  

Doraci Leonello de Carvalho 
 

Conselheira  

Regina Ribeiro Carneiro 
 

Conselheira  

Jefferson Tavares de Brito 
 

Conselheiro  

Marcio de Freitas Jorge 
 

Conselheiro  

João Carlos de Oliveira Junior 
 

Conselheiro  

MEMBROS DA DIRETORIA 
EXECUTIVA PRESENTE 

 
Marcos Roberto de Souza Gerente de 

Previdência 
 

Ricardo dos Santos Braz Gerente de 
Orçamento, 

Contabilidade e 
Finanças. 

 


