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ATA N° 11/2021 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

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

 
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 14:30 horas, na sala 1 

de reuniões do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião, reuniram-se 2 

presencialmente via convocação do Sr. Rodrigo de Azevedo Caldeira – Vice 3 

Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jefferson Tavares Brito, Sra. Doraci 4 

Leonello de Carvalho, Sr. Marcio de Freitas Jorge, a Sra.  Regina Ribeiro 5 

Carneiro ,  Sra. Lidiomar Conelian de Oliveira e  Sr. João Carlos de Oliveira 6 

Junior e os membros da Diretoria Executiva Sr. Adilson Ferreira de Moraes 7 

Presidente do São Sebastião Prev., Sr Ricardo dos Santos Braz Gerente de 8 

Orçamento e Finanças, Sr. José Silvério da Costa Junior Gerente de 9 

Administração, o Sr. Marcos Roberto de Souza Gerente de Previdência e os .Todos 10 

reunidos para tratar da seguinte ordem do dia:  11 

O presidente interino do Conselho de Administração Sr. Rodrigo iniciou a reunião 12 

questionando sobre o que aconteceu com a prestação de contas de 2018 que não foi 13 

aprovada e sobre a prestação de contas de 2020. 14 

O Sr. Silvério disse que as contas analisadas pelo Tribunal de Contas desde 2014 15 

incluindo 2015, 2016 e 2018 também fora reprovadas. O Sr. Silvério explanou sobre 16 

os apontamentos. e projetou as seguintes informações e ações da Diretoria 17 

Executiva 18 

PAUTA  1 – Relatorio do Tribunal de Contas Processo TC 00009757.989.16-5. 19 

Sr. Silverio informa que este processo é referente a rejeição das contas do FAPS no 20 

ano de 2015 e seu impacto na gestão do SÃO SEBASTIÃO PREV e as ações 21 

necessárias para mitigar seus efeitos e corrigir as ações. Com o objetivo de 22 

evidenciar e apresentar os ao Conselho de Administração (reunião de 16 de julho  de 23 

2016 Convocada pelo Conselho de Administração) principais apontamentos do  24 

Egrégio Tribunal de Contas ao FAPS para as contas rejeitadas dos anos de 2015  25 

Processo:TC-009757.989.16-5, 2016 Processo:TC-00009760.989.16-0 e 2018  26 

Processo: TC-00003004.989.18-2. Sr. Silverio informa que considerando a 27 

percepção de pontos comuns da auditoria do Tribunal de Contas  nas contas dos 28 

anos de 2015, 2016 e 2018, fora feito um apanhado no tocante as ações  que 29 

envolvem a area administrativa, os apontamentos e as correções percebidas,  30 

propostas e implementadas visando corrigir os problemas percebidos, sendo assim 31 

apresentadas. 32 

 PROCESSO: TC-00009760.989.16-0 (2016)  33 
Em exame a prestação de contas de 2016, Sr. Silvério apresenta o item 9) 34 
Manutenção de benefícios sem cumprimento da legislação pertinente (PROCESSO:TC 35 
00009760.989.16-0 (2016))  36 

“- O FAPS não tem submetido os seus aposentados por invalidez a exames  periódicos 37 
(anualmente), desobedecendo as normas estatuídas nos art. 23, §5º  e art. 34 da Lei 38 
Municipal nº 867/92. O último foi realizado em 2011.  39 
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- O último recenseamento previdenciário foi realizado em 2009,  demonstrando 40 
descumprimento da regra do art. 15, II da Orientação Normativa  SPS/MPS nº 02/2009, que 41 
estabelece periodicidade não superior a 5 anos.  42 
A Prefeitura noticiou que esta situação já foi regularizada no decorrer do 2º  semestre de 43 
2017, isto é, foram tomadas as providências para que os  aposentados por invalidez sejam 44 
avaliados anualmente.  45 
Além disso, o Chefe do Executivo em 2017 exigiu que fosse feito o  recenseamento de todos 46 
os servidores ativos e inativos, realizado em meados  de 2017, sanando as falhas 47 
apontadas.  48 
Os Senhores Reinaldo L. de Figueiredo e Samir T. da Silva argumentaram que  o FAPS não 49 
realizou exames periódicos anuais, pelo fato de que seus  segurados são maiores de 60 50 
anos, e os maiores de 55 anos, com mais de 15  anos de contribuição, gozam de benefício 51 
por incapacidade, conforme  legislação em vigor do Regime Geral de Previdência Social, 52 
ficando pendente a  atualização do normativo municipal.  53 
Não foi verificada a necessidade de Censo Previdenciário na medida em que  este Fundo 54 
realizava a “prova de vida‟ anual de seus aposentados e  pensionistas, havendo pouca 55 
rotatividade em relação aos servidores ativos,  sendo utilizados dados de 2009. Assim, 56 
entenderam ser desnecessária a  realização do Censo Previdenciário em 2016.” 57 
PROCESSO:TC 00009760.989.16-0 (2016) 58 

Sr. Silvério externa as ações do Municipio que com a criação do Instituto 59 
Previdenciario do Municipio de São Sebastião visando sanear algumas lacunas 60 
previstas, como a lei 241/2019 que trouxe a previsão de realização de exames 61 
periódicos em seu  art. 4º, em 2019 o Município via em art. 4º do Decreto 7661/2019 62 
e o SSPREV em 2020  via item 5.4 da Cláusula Quinta do termo de Convênio 63 
001/2020 previram essa ação  sendo realizada pelo Município até que o SSPREV 64 
finalize seu concurso público.  65 

“Artigo 4°- A Junta Médica Oficial do Município – JMO é responsável pela  realização das 66 
perícias médicas necessárias à concessão e manutenção dos  benefícios previdenciários 67 
durante o processo de transição.” (Decreto nº  7.661/2019)  68 
“5.4 Realização das perícias médicas solicitadas, em conformidade com os  processos que 69 
delas necessitam para a concessão ou manutenção dos  benefícios previdenciários dos 70 
beneficiários do SÃO SEBASTIÃO PREV e/ou  ainda para concessão do benefício de 71 
isenção de imposto de renda;”  72 
(Termo de Convênio 001/2021 – Clausula Quinta - São obrigações do  Município de 73 
São Sebastião)  74 

Sr. Silvério informa que A Diretoria Executiva do SSPREV apresentou e 75 
teve aprovação do Conselho de Administração em  10/06/2021 para efetuar a 76 
contratação de empresa para realização do Censo  Previdenciário, visando 77 
atualizar de fato a base de dados cadastrais, tramitando via  Processo nº 78 
6736/2021.  79 
13)Segurança Patrimonial e de Dados (PROCESSO:TC-00009760.989.16-0 (2016)) 80 

“O imóvel onde está instalado o FAPS não possui alarme, nem grades em portas e janelas; 81 
- Não são realizadas cópias de segurança de documentos, tampouco de arquivos eletrônicos 82 
dos processos em geral, inclusive daqueles referentes a investimentos e à concessão de 83 
benefícios. 84 
- O Regime não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 85 
O Executivo noticiou as seguintes medidas com vistas ao saneamento destes  86 
apontamentos: a nova gestão já instalou grades de proteção e alarmes com  sistema de 87 
monitoramento interligados ao Centro de Operações Integradas – COI – monitorado pela 88 
guarda municipal.  89 
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Mencionou também, a avaliação de orçamento para digitalização dos  documentos, dos 90 
processos de concessão de benefícios, de “backup” de todos  os arquivos, bem como 91 
providências para obtenção do Auto de Vistoria do  Corpo de Bombeiros.  92 
Os responsáveis informaram que a sede utilizada para abrigar o FAPS não era  adequada. 93 
Todavia, ao final de 2016 foi encontrado o imóvel que atendia aos  requisitos necessários, 94 
levando em consideração, inclusive, valor com locação.  95 
O Sr. Samir T. da Silva afirmou que a mudança para o referido prédio ocorreu  no final de 96 
2016, e que as demais medidas relativas à instalação de alarmes de  segurança e de 97 
arquivos eletrônicos dos processos em geral, inclusive aqueles  referentes aos 98 
investimentos e concessão de benefícios, seriam  providenciadas.” PROCESSO:TC-99 
00009760.989.16-0 (2016) 100 

Sr. Silvério externa as ações da Diretoria Executiva que quando da assunção de 101 
seus cargos realizaram as seguintes ações: 102 
1. O SSPREV no início de 2020, via Diagnóstico Situacional (apresentado e  103 

aprovado pelo Conselho de Administração em 24 de abril de 2020 (Ata 104 
nº 11/2020), mapeou e efetivou a alteração da sede para um prédio mais 105 
seguro,  instalou grades de segurança, implantou local adequado e seguro 106 
para o arquivo  previdenciário com porta de segurança e controle de acesso 107 
monitorado via  câmera de segurança.  108 

2. Via Diagnóstico Situacional, fora verificado a necessidade de implementação  109 
tecnológica para possibilitar a continuidade do negócio previdenciário,  110 
culminando no atendimento de algumas demandas apontadas pelo TCE;  111 

3. Fora implantada rede de dados estruturado com 40 pontos de acesso a rede  112 
de dados cabeada cat. 6. (Diagnóstico Situacional).  113 

4. Fora implantada rede de telefonia com 01 PABX para as 03 linhas do  SSPRE e 114 
20 ramais para utilização nos setores departamentalizados; (Diagnóstico 115 
Situacional).  116 

5. Fora implantado monitoramento por câmeras de vídeo via circuito de CFTV  117 
com 12 câmeras ativas em sistema de backup com capacidade para 118 
armazenar  30 dias. (Diagnóstico Situacional).  119 

6. Fora realizada a aquisição de um servidor de dados novo para operacionalizar 120 
sua rede,  adquiriu firewall e antivírus para garantir a segurança da rede, dos 121 
dados e dos  usuários de rede. (Diagnóstico Situacional).  122 

7. Fora realizada a aquisição de um equipamento NAS para backup físico dos 123 
dados do  SSPREV. (Diagnóstico Situacional).  124 

8. Fora implementada rotina de backup manual para os dados e arquivos 125 
do SSPREV, além da aquisição de HD portátil para terceira via de backup;  126 

9.  Implementou via Resolução 002/2021 a Política de Segurança da Informação  127 
para utilização dos recursos de informática no âmbito do São Sebastião PREV.  128 

10. Implantou em 2021 Protocolo de digitalização de documentos correntes (POP  129 
003/2021, de 14/05/2021);  130 

11.O SSPREV está finalizando o Pregão 002/2021 que contempla um link de 131 
dados  de 50 mbps full para garantir o acesso aos recursos de internet visando 132 
aumentar  o portifólio de possibilidades a serem disponibilizadas aos seus 133 
beneficiários (Processo 6418/2020);  134 
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12.O SSPREV reformulou seu website, visando adequar o conteúdo ao público-135 
alvo,  além de aumentar a garantia de transparência em todas as suas 136 
normativas e  implantou o e-mail corporativo @ssprev.sp.gov.br (Processo nº 137 
3367/2020)  138 

14) Formalização das Licitações, Dispensas e Inexigibilidade (PROCESSO:TC 139 
00009760.989.16-0 (2016))  140 

“-Não apresentação do único processo licitatório realizado no exercício, sob  alegação de 141 
que se encontrava extraviado.  142 
O Executivo alegou que o processo citado foi extraviado. Mas essa ocorrência  não mais 143 
ocorrerá por conta de medidas implementadas pela gestão 2017,  digitalizando todos os 144 
documentos do Fundo.  145 
Os Senhores Reinaldo L. de Figueiredo e Samir T. da Silva alegaram que toda  a 146 
documentação foi repassada para a nova administração do FAPS. Porém, a  atual gestão 147 
vem atuando de forma a tentar denegrir a anterior, por razões  meramente políticas, 148 
prejudicando o envio de informações com alegações  inverídicas como está de extravio de 149 
documentos.” PROCESSO:TC 00009760.989.16-0 (2016) 150 

Sr. Silvério externa as ações da Diretoria Executiva que abordou na 11ª Reunião do 151 
Conselho de administração (24/04/2021)  conforme abaixo.  152 

“Processo 03.368/2020 – Termo Aditivo 04 – CECAM, processo continuo  previsto junto ao 153 
Diagnóstico Situacional, que possibilitou a continuidade da  operacionalização dos serviços 154 
contábil, financeiro, orçamento e da folha de  pagamentos de benefícios e benefícios, haja 155 
vistas a proximidade do vencimento do contrato e a necessidade de tempo hábil para 156 
realizar novo  processo licitatório visando a contratação de ferramenta(s) adequada a todas  157 
as necessidades institucionais do SSPREV, a Diretoria fez a opção de  renovação do 158 
mesmo por 12 meses, condicionando o ato a realização de novo  certame licitatório visando 159 
a contratação de serviço aderente as necessidades  do Instituto sob todos os aspectos 160 
técnicos, operacionais e gerenciais, inserindo  ainda, instrumentos que garantam a 161 
continuidade do serviço e a transição dos  serviços ao(s) novo(s) contratado(s). Embora 162 
tenha havido a renovação, Sr.Silvério informa que não fora localizado o processo licitatório 163 
nos arquivos do  FAPS. Sr. Adilson externa, que talvez esse processo tenha sido alvo de 164 
ação  da Polícia Federal e o mesmo tenha sido incluído no rol de documentos retidos  para 165 
investigação. Sr. Silvério informa que a medida fora efetuada e efetivada  de forma a evitar o 166 
bloqueio do sistema e por consequência todos os trâmites  existentes no Instituto que do 167 
sistema da CECAM dependem, explicitamente a  folha de pagamentos de benefícios. Sr. 168 
Jeferson questiona sobre a abertura de  sindicância para apurar os fatos anteriores, visando 169 
identificar o processo  licitatório e todo seu trâmite preparatório anterior via transição e 170 
planejamento  efetivado.”  Ata 11 de 2020 do Conselho de Administração 171 

Sr. Silvério informa que fora aberto em 11/05/2021 o Processo Administrativo nº 172 
4303/2020 que culminou  na Sindicância instaurada via Processo 4815/2020, com 173 
Comissão nomeada via  Portaria nº 987/2020, que ainda tramita junto a 174 
Corregedoria da Secretaria de Assuntos  Jurídicos e até o momento não houve 175 
retorno a este Instituto, pós emissão dos Ofícios nº 700/2020 (18/08/2020) e do 176 
Ofício 369/2021(17/05/2021) solicitando informações. O SSPREV Via Processo nº 177 
5154/2020, implementou a Resolução 008/2020 de 18 de junho de 2020, 178 
implementou o manual de compras aprovado pelo Conselho de Administração em 179 
18 de junho de 2020. Via protocolo de digitalização (POP 03/2021), todos os 180 
processos licitatórios são digitalizados tão logo sejam finalizados e enviados ao 181 
arquivo corrente, garantindo dessa forma que tanto o volume físico quanto o 182 
arquivo digital estejam sempre disponíveis, acessíveis e seguros.O Diagnóstico 183 
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situacional de 2020 em seu plano de médio prazo (ação 05 junto a fl.32) e o plano 184 
de Ação 2021, em seu item 12 junto a ação 03 (fl. 7), protocolado junto  a 185 
Presidência em 25/05/2021 trouxe a previsão de Contratação dos serviços de  186 
Digitalização do arquivo Previdenciário e arquivo morto; 187 
16) Contratos Examinados “in loco” (PROCESSO:TC-00009760.989.16-0 (2016))  188 

-Ausência de publicação dos resumos dos contratos na imprensa oficial,condição 189 
indispensável à eficácia dos ajustes, demonstrando desrespeito à  regra contida no 190 
parágrafo único do art. 61 da Lei 8666/93.  191 
O ente federativo afirmou que a gestão de 2017 deste Fundo já está  providenciando as 192 
publicações conforme foi orientada.  193 
Os gestores em foco repetiram esclarecimentos já ofertados, no sentido de que  toda a 194 
documentação foi repassada para a atual administração do FAPS que,  no entanto, vem 195 
atuando de forma a tentar denegrir a gestão anterior por razões  meramente políticas, 196 
prejudicando o envio de informações com alegações  inverídicas como a de extravio de 197 
documentos.” PROCESSO:TC-00009760.989.16-0 (2016) 198 

Sr. Silvério informa que via Termo de Convênio 001/2020, o SSPREV se utiliza 199 
da rotina da Secretaria da  Administração, enquanto seu processo de contratação 200 
de serviço de publicações, via  Processo 6624/2021, tramita em sua fase final, 201 
aguardando parecer jurídico sobre a  regularidade jurídica.  202 
O SSPREV com a Resolução 008/2020 (Manual de Compras) implementou  203 
rotinas fixas para os processos licitatórios incluindo as previstas junto a Lei 204 
8.6666/93  que prevê a publicidade dos mesmos, condição primordial ao alcance 205 
dos objetivos  instituídos em lei como a transparência do processo. 206 
PAUTA 2 - Relatório do Tribunal de Contas Processo TC 00003004.989.18-2. 207 
Referente a rejeição das contas do FAPS no ano de 2018 e seu impacto na 208 
gestão do SÃO SEBASTIÃO PREV e as ações necessárias para mitigar seus 209 
efeitos e corrigir as ações. 210 
Processo - TC-00003004.989.18-2 211 
3) CONSELHO FISCAL (PROCESSO: TC-00003004.989.18-2 (2018))  212 
Sr. Silvério apresenta o apontamento do TCE sobre o processo onde: "Na Lei de 213 
Criação consta a previsão somente do Conselho de Administração, assim  não 214 
havendo previsão a respeito da constituição de Conselho Fiscal. Esta crítica não 215 
foi objeto da defesa e apresenta as ações percebidas acerca da posse do 216 
conselho, conforme a seguir: 217 
2020 – Empossado o conselho fiscal do SSPREV que realizou 08 reuniões ao 218 
longo do ano de 2020 com 08 atas de reunião publicadas, porém sem a 219 
percepção da emissão de relatórios ao Conselho de Administração; em 2021 fora 220 
percebida a execução de reuniões pelo Conselho Fiscal que solicitou diversos 221 
relatórios para analise das contas de 2021. Sob o número de reuniões do ano de 222 
2020, a Diretoria Executiva emitiu em 18/08/2020 notificação de forma que seja 223 
mantida a regularidade de realização de reuniões.  224 
4) APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE  225 
ADMINISTRAÇÃO (PROCESSO: TC-00003004.989.18-2 (2018))  226 

“-Não houve a apresentação de Portaria nomeando os Senhores Jailton de  Oliveira Alves e 227 
Roberto Vicente do Nascimento como membros do Conselho  de Administração, e também 228 
a Portaria nomeando o presidente do FAPS como  presidente do Conselho de 229 
Administração. 230 
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As portarias em foco foram remetidas para avaliação da inspeção, mas não  foram 231 
analisadas. Portanto, foram novamente anexadas à defesa.  232 
- Na Lei de criação e no Regimento Interno não consta a obrigatoriedade  da certificação 233 
para o exercício do cargo de conselheiro, porém, tal fato poderia  ser considerado como 234 
contrário ao § 2° do art. 1°, da Resolução CMN 3922/10, visto que o conhecimento técnico 235 
permite assegurar o cumprimento dos  princípios e diretrizes estabelecidos pela Resolução.  236 
O Executivo não esclareceu esta crítica.” (PROCESSO: TC-00003004.989.18-2 (2018))  237 

Sr. Silvério informa que para o ano de 2020, considerando a vigência da Lei nº 238 
241/2019 e o período de transição que se seguiu, não houve a percepção da 239 
apresentação pela gestão do então FAPS das contas de 2019 a atual gestão do 240 
SSPREV para então disponibilizar ao Conselho Fiscal e ao Conselho de 241 
Administração, e que desta forma não fora percebida deliberação do Conselho 242 
acerca dessa dimensão na qual há o risco provável de apontamento pelo TCE. 243 
Para o ano de 2021 – Não houve apresentação das contas de 2020 e não houve 244 
a percepção de emissão de relatórios pelo Conselho Fiscal sobre as contas de 245 
2020 para apreciação do Conselho de Administração haja vistas provavelmente a 246 
ausência das informações de 2019; acerca dessa dimensão há também o risco 247 
provável de apontamento pelo TCE, Sr. Silvério informa ainda que para ambos os 248 
anos (2019 e 2020) o evento pandemia e o momento de transição podem ter 249 
contribuído para a ausência de efetividade do Conselho Fiscal, uma vez que a 250 
pandemia se prolongou muito além do esperado, além do fator de as contas de 251 
2019 não terem sido apresentadas. 252 
5) COMITÊ DE INVESTIMENTOS (PROCESSO: TC-00003004.989.18-2 (2018)) 253 
Sr. Silvério informa que para o ano de 2020, fora percebida a realização de 254 
apenas 09 reuniões do Comitê de investimentos contrariando o disposto junto ao 255 
inciso I do art. 7º do Regimento Interno do Comitê de Investimentos (Resolução 256 
007/2020 aprovada pelo Conselho de Administração em 22/05/2020) Não houve 257 
mensalmente reuniões onde fica evidenciada a avaliação da carteira de 258 
investimentos e cenário nacional e mundial e não fora percebida a emissão de 259 
relatório anual de gestão dos trabalhos do comitê. 260 
Sr. Silvério informa que para o ano de 2021 não houve a percepção de quantas 261 
reuniões foram realizadas pelo Comitê, haja vistas não haver atas publicadas no 262 
site. Contrariando o disposto junto ao inciso I do art. 7º do Regimento Interno do 263 
Comitê de Investimentos Sr. Silvério informa ainda que para ambos os anos 264 
(2020 e 2021) o evento pandemia e o momento de transição podem ter 265 
contribuído para a ausência de efetividade do Comitê, uma vez que a pandemia se 266 
prolongou muito além do esperado. 267 
8) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV (PROCESSO: TC-268 
00003004.989.18-2 (2018)) 269 
Sr. Silvério informa que para este item, fora contratado via processo nº 270 
4106/2021, a “prestação de serviço técnico especializado em consultoria quanto à 271 
formalização dos requerimentos de compensação previdenciária entre os regimes 272 
previdenciários, bem como, treinamento para os servidores efetivos do RPPS de 273 
operacionalização do sistema de Compensação Previdenciária entre o Regime 274 
Próprio e Regime o Regime Geral de Previdência Social” que com esse objeto 275 
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houve treinamento a 03 servidores a saber, Adriana (que já deixou o SSPREV, 276 
Audrey e o Gerente de benefícios) para operacionalizar as compensações.  277 
Sr. Marcos aproveita e informa que fora instituída rotina para os trabalhos envio e 278 
processamento pela DATAPREV porém o processo resta prejudicado ante ao 279 
número reduzido de servidores para execução da ação e ao elevado número de 280 
processos encontrados parados de anos anteriores, além da continua geração de 281 
novos processos, além da migração de sistemas GERID para DATAPREV 282 
ocasionando mais lentidão nos trabalhos. Com a alteração do novo COMPREV, o 283 
processo está mais lento, haja vista a adaptação  do DATAPREV a nova rotina 284 
nacional. 285 
14) ATUÁRIO (PROCESSO: TC-00003004.989.18-2 (2018))  286 
Para este item, onde o TCE reportou que: 287 
“Ausência de elaboração do relatório atuarial de 2019 (referente a 31/12/2018); 288 

-Ausência de implantação das medidas recomendadas pelo atuário para a amortização 289 
do déficit atuarial de R$ 514.524.186,95. 290 

Desde 2013 este Fundo de Aposentadoria apresenta déficits atuariais. 291 
As recomendações do Atuário não foram equacionadas nos exercícios anteriores em 292 
face do significativo valor apresentado.  293 
Em 2018 foi contratada empresa de atuário para avaliar o estudo “Segregação de 294 
Massa”, que atualmente está em fase de análise. Mas há orientação interna no Município 295 
para que seja equacionado o déficit para posterior  encaminhamento aos órgãos 296 
competentes.  297 
-No DRAA de 2018 foi informada a existência de Déficit Atuarial a amortizar no  valor de 298 
R$ 514.524.186,95, sendo que o plano de amortização constante no  DRAA prevê o 299 
pagamento de alíquota suplementar iniciando com o percentual  de 2% em 2018 e 300 
terminando em 41,97% em 2052, assim evidenciando que o  plano de amortização 301 
constante do DRAA demonstra a inviabilidade econômica  e financeira de sua execução.  302 
A defesa não enfrentou este questionamento” PROCESSO: TC-00003004.989.18-2 303 
(2018) 304 

Para o ano de 2021 Sr. Silvério informa que visando ter condições de aferir o real 305 
déficit atuarial, haja vistas que a base de dados é fundamental para tal ação, 306 
assim como a continua avaliação mensal das tendências atuariais do Instituto 307 
visando ampliar e melhorar o diagnóstico e propor as melhores ações parao 308 
enfrentamento e correção/ redução do déficit atual do SSPREV, é essencial a 309 
manutenção de serviço atuarial contínuo e informa que não fora percebida pela 310 
Diretoria Executiva a presença ou envio de Relatório conclusivo contendo os 311 
dados do último censo realizado pelo Município, desta dessa forma o SSPREV 312 
ficou sem parâmetros para qualificar ou classificar a base de dados utilizada pelo 313 
atuarial. 314 
Sr. Silvério informa que o Atuário, quando da apresentação da Avaliação atuarial 315 
ano base 2020, apresentou críticas quanto a consistência da base de dados em 316 
uso em reunião ocorrida em 08/06/2021 e para elas foram realizadas as seguintes 317 
ações: 318 
Ação 01 - Fora realizado e apresentado ao Conselho de Administração e 319 
aprovado em 10/06/2021 plano de ação imediato visando a contratação de 320 
empresa para realização do censo previdenciário, Processo 6736/2021 priorizado 321 
e em fase final de tramitação interna, pendente de finalização do edital e envio a 322 
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Secretaria de Assuntos Jurídicos para avaliação da conformação jurídica e 323 
emissão de parecer para posterior envio a SECAD para realização da fase externa 324 
da licitação. 325 
Ação 02 - Contratação de consultoria Técnica Previdenciária para contínuo 326 
acompanhamento das demandas e análises de natureza atuarial que o SSPREV 327 
necessita. Processo nº 5426/2021 enviado a SAJUR em 24/06/2021, para 328 
avaliação e emissão de parecer sobre a regularidade e viabilidade do seguimento 329 
do processo, que aprovado, seguira a SECAD para execução da fase externa do 330 
processo licitatório. Tendo nestas as ações iniciais visando o saneamento completo 331 
de todos os apontamentos do TCE, tendo na aderência dos processos 332 
administrativos, a segurança operacional dos procedimentos administrativos que 333 
um RPPS necessita, finalizo. 334 
PAUTA 3 – Prestação de Contas de 2020. Referente as ações realizadas em 2020 335 

e a previsão de apresentação das contas de 2020 ao Conselho Fiscal para avaliação 336 

e sua aprovação ou não e apresentação ao Conselho de Administração. O Sr. 337 

Rodrigo questionou o Sr. Ricardo Gerente de Orçamento sobre a prestação de 338 

contas de 2020, que respondeu que soconseguiu atualizar as contas quando 339 

chegaram os funcionáros em abril deste ano, que as contas estão em conformidade 340 

e ele vai encaminhar ao Conselho Fiscal e  posteriormente encaminhar a este 341 

Conselho de Administração. Hoje as contas estão em dia. Questionado também 342 

sobre os pagamentos dos parcelamentos do ano anterior, disse terem sido pagos 343 

todos no inicio do ano, e que o pagamento do Patronal está em dia. O Sr. Rodrigo 344 

pediu que se faça um ofício ao presidente do Instituito São Sebastião Prev pedindo a 345 

prestação de contas de 2019 e 2020 e um ofício ao Conselho Fiscal pedindo o 346 

relatório sobre a prestação de contas de 2019 e 2020. O Sr. Silvério salientou que 347 

foi emitida uma notificação ao Conselho Fiscal para o imediato saneamento das 348 

pendências, conforme anexo. 349 

PAUTA 4 – Composição dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal. 350 

Referente ao retorno das ações solicitadas ao executivo visando a indicação de 351 

Presidente para o Conselho de Administração e da indicação de membros para o 352 

Conselho Fiscal.O Sr. Rodrigo pediu que se faça um ofício ao executivo cobrando a 353 

indicação do presidente do Conselho Administrativo e do presidente e membros do 354 

Conselho Fiscal, para que as ações dos mesmos tenham seguimento. Fomos 355 

lembrados pelo Sr. Silvério que os ofícios SSPREV 260/2021 e SSPREV 367/2021 356 

foram entregues e protocolados junto ao executivo e até o presente momento não 357 

obtivemos resposta, conforme anexo. 358 

PAUTA 5 – Ações visando certificação do Pró Gestão. Referente as ações 359 

executadas e em curso visando a aquisição de certificação do Pró Gestão. 360 

Apresentar as ações pendentes e o que falta. Sr. Silvério explicou que um dos itens 361 

obrigatórios do Pro Gestão é a transparência nas reuniões ordinárias dos Conselhos. 362 

O Conselho Fiscal só mandou as datas das reuniões para publicar no site após o 363 

Instituto intervir. Até o presente momento não recebemos as atas ou relatórios 364 
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referentes as reuniões do Conselho Fiscal, bem como as atas do Comite de 365 

Investimento para colocar no site.  366 

PAUTA 6 – Recadastramento de Servidores – Referente ao recadastramento de 367 

servidores e pedir informações ao DRH como anda esta questão.O Sr. Silvério 368 

comunicou que como não se sabe como foi feito o processo de recadastramento dos 369 

servidores em 2017 e não existe uma base fidedigna de dados, já que não foi emitido 370 

nenhum relatório a respeito, e que vamos implementar o Plano de Ação do Censo 371 

Previdenciário que já está em andamento, estamos finalizando para ser entregue ao 372 

jurídico. 373 

O Sr. Rodrigo diz que precisamos cobrar a Prefeitura sobre as portarias de cessão 374 

dos funcionários do SSPREV. E também oficiar o Sr.Prefeito sobre as respostas aos 375 

memorandos SSPREV 01/2021 e SSPREV 010/2021, conforme anexo. 376 

Tendo sido deliberados todos os assuntos pertinentes a reunião ora convocada, 377 
encerra-se a reunião às 17:00h. 378 
Ata elaborada por Lidiomar Conelian de Oliveira 379 
Lista dos presentes fisicamente junto a reunião em 16 de julho de 2021. 380 
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