
  

= : fun) Gabinete da Gerência 

Fundo Previdenciário do Mo evo dos Palmar 

OFÍCIO Nº 0014/2021. 

Palmares, 03 de fevereiro de 2021. 

A ILUSTRÍSSIMA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste reiterar que após buscas detalhadas 

em nossos arquivos foram detectados débitos desta Secretaria junto ao Funprev, portanto, 

solicitamos em caráter de urgência o levantamento das informações necessárias sobre estes débitos. 

Ressaltamos que a Secretaria de Educação foi notificada em 25/09/2020, através do ofício 026/2020 

de 18 de setembro de 2020, na oportunidade foram repassadas as planilhas com os detalhamentos 

dos débitos, mas não houve retorno neste periodo. 

Queremos salientar que todos os comprovantes de repasses foram encontrados, porém em 

alguns meses houve um erro no cálculo do valor exato pelo sistema utilizado pela Secretaria de 

Educação. Como por exemplo no mês de março, setembro e dezembro de 2014, janeiro de 2016 e 

agosto de 2018. Já em outros meses foi observado, que foi repassado um valor abaixo do que deveria 

ser recolhido, especialmente no Patronal de Abril de 2014, bem como no Servidor e Patronal de 

Novembro de 2014, nesses meses os valores repassados foram bem abaixo do devido. Fato 

observado também, nos repasses de servidor de novembro 2015 e no Patronal e Servidor de 

dezembro de 2015. Já em 2016 o patronal de março, abril. maio, junho e agosto deste ano, também 

foram repassados com valores abaixo do devido, assim como no Servidor e Patronal de novembro 

de 2016 e nos valores do Servidor do 13º deste mesmo ano. Em duas oportunidades houve repasse 

fora das datas de vencimento, o que acarretou juros e multas, no mês setembro de 2015 e novembro 

de 2017. 

Aproveitamos a oportunidade para enviar em anexo a planilha com todos os detalhamentos 

dos débitos, e solicitamos encarecidamente que em caráter de urgência que a Secretaria de Educação 

faça a apuração dos valores dos meses em destaque e realize a contestação ou em caso, de não 

encontrar os valores repassados, nos informar através de ofício, e solicitar a guia para efetuar os 

pagamentos destes valores até 28 de fevereiro de 2020 ou solicitar o parcelamento. 

Sem mais para o momento e certo do seu prónto atendimento ao nosso pedido reitero votos 

de elevada estima e consideração. 

   
    

Atenciosamente, ps 

Getúlio L Ció de Souza 
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