
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO, DELIBERATIVO E 

FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 


MUNIC!PIO DE JALES. 


Considerando a pandemia do Corona vírus (COV IO-1 9) e a necessidade de preservar saúde 

dos membros e visando atender as recomendações dos órgãos sanitários e aos AIOs Estaduais 

e Municipajs, os membros do conselho previamente acordaram que as reuniões deste 

conselho, passam excepcionalmente ser rea lizadas através de videoconferência. Que no dia 

15 do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, após as devidas conexões, e com a presença 

dos membros que abaixo assi na, deu se iniciada a relU1ião com a le itura pela secretaria da 

pauta do dia, informando ainda que os relatórios e documentações jâ foram enviadas por e

mail para todos os membros, sendo: I) BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AOS 

MESES DE AGOSTO/2020, contendo relatório de receitas e despesas; balancete de 

verificação; ba lancete extra o mês; 2) RELATÓRIOS DO COMITÊ DE 

INVESTIM ENTOS: ENVIA RELATÓRIOS DO CO MITÊ OE INVESTlMENTOS, 

REFERENTE A CARTEIRA 00 MÊS DE AGOSTOI/2020; 3) PROCESSO DE 

ALIENAÇÕES DOS IMÓVEIS: envia requerimento da empresa a contábil, comunicando a 

desistência no interesse para aqui sição de imóvel do instiluto; 4) ENVIA 

REQUERIMENTO ENVIADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA; 5) 

ENVIA RELATÓRIO FINAL 00 TCE/SP, SOBRE AS CONTAS DESTE 

INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCicIO DE 2019; 6) ENVIA ORÇAMENTO DO 

INSTITUTO PARA O EXERCicIO DE 2021: 7) ENVIA RELATÓRIO SOBRE 

REPASSE DO COMPREV. 8) ENVIA CONVITE PARA O 16' CONGRESSO 

ESTADUAL OE PREVIDÊNCIA. Dando iníc io as discussões sobre o primeiro item, ou 

seja, : 01) Sobre os balanceIes financeiros de agosto/Z020, o pres idente comunica que os 

relatórios já foram enviados por e-mai l pa ra os membros sendo: relatório de receitas e 

despesas; balancete de veri ficação; balancete ex tra o mês, dizendo que os mesmos apresenta 

os seguintes dados: Sobre as receitas: COnlri buição parte servidor: R$ 398.623,60 (trezentos 

e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos); COMPREV - R$ 

60.883,42 (sessenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) ; 

Contribuição Patronal: R$ 624.583,74 (seiscentos e vinte e quatro mi l, quinhentos e oi tenta e 

tres reais e setenta e quatro centavos); Aparte para cobertura do défic it Atuarial: R$ 47.843,08; 

Retomo dos invest imentos: R$ 78.862,3 1 (setenla e oito mil, oi tocentos e sessenta e dois reais 

e trinta e um centavos) e de Parcelamentos: R$ 258.41 2,50 (duzentos e cinquenta e oito mil , 

quatrocentos e doze reai s e cinquenta centavos) , totalizando R$ 1.469 .208,65 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e nove mil , du zentos e oito reais e sessenta e cinco centavos). Sobre 
as despesas: Com f olha de Pagamento: R$ 1.875.737,52 (um milhão, oitocemos e setenta e 
cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos): Pagamentos Judiciais: 
R$ 20.877,76 e Despesas Ad ministrativas: R$ 18.56 1,71 (dezoito mi l, quinhentos e sessenta 



e um e setenta e um totali zando R$ R$ 1.915. 176,99, tendo no mês déficit 
financeiro de R$ 445.968,34 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e 
oito reais e trinta e quatro centavos), que este déficit se justifica pela ausência do repasse das 
conl'ribuições referentes ao aporte para cobe rTUra do défic it atuarial devido pelo ente, no valor 
de R$ 674. 627. 17 (seisceOlos e vinte e sete reais e dezessete centavos), ou seja, se a prefeitura 
ti vesse efetuado o dev ido repasse, a situação seria de superávit financeiro neste mês de R$ 
228.658,83 (duzentos e vinte e oito mil. se iscentos e cinquenta e oilo reais e oitenta e Irês 
centavos). Ao seu final o presidente abre a palavra para manifestações ou dúvidas, não 
havendo passa a analisar o próximo item da pauta. 02) RELATÓRlOS DO COl\rfiTÊ DE 
INVEST1MENTOS: O presidente comuruca que os relatórios do comitê de investimentos, 
referente a carteira do mês de agosto//2020, também fora enviado por e-mail para todos os 
membros, contendo a seguinte docume ntação: Sobre a documentação enviada pelo comitê de 
investimentos, ou seja: Relatório analít ico de investimentos, referente ao mês de 
agosto/12020, fomecido pela empresa de assessoria, Parecer técnico do comitê de 
invesl imenros, referente a carteira de inveslimentos de agostol2020, Panorama económico da 
competência 0812020, atraves do relalôrio visão forn ecido pela empresa de assessoria, 
apresentando os seguintes dados: Que duranle o mês, a carteira de investimentos teve retorno 
negativo de 0.87%, abaixo da meta aluarial que foi de 0,56%, que no acumulado(ano) 
continuamos abaixo da meta, ou seja, retorno de 2.1 I% enquan to a meta foí de 4,40%, 
justificando esta perfonnance negativa, conforme parecer técnico enviado, devido 
principalmente a alta volatilidade no mês pelo mercado financeiro, principalmente dos fund os 
de renda fi xa de maior longevidade e os fundos de renda variável. Que durante o mês foram 
efeluados as segujnles movimentações na carteira: Aplicações: R$ 47.843,08 (quarenta e sete 
roil , oitocentos e quarenta e três reais e oi to centavos) no fundo Caixa Brasil Gestão 
Estratégica; no Fundo Caixa Brasil IRf-M 1 aplicações de: R$ 238.7 13,08 (duzentos e trinta 
e oito mil, setecentos e treze reais e oito centavos); R$ 367.781,81 (trezentos e sessenta e sete 
mil , setecentos e oitenta e um reais e oi tenta e um centavos) e R$ 581.246,45 (quinhentos e 
oitenta e wn mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos); Resgates: Para 
pagamento da folha salarial foram utili zados e resgatados dos seguintes fundos: R$ 
1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil reais) do Fundo Caixa Brasil IRF-MI e de R$ 
195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) do Fundo Caixa BrasilIDKA-2. Houve também 
o pagamento de cupom dos títulos públicos nos valores de R$ 48.928,95 (quarenta e oito mil . 
novecentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e de R$ 26.421 ,64 (v inte e se is mil , 
quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos). Após as devidas anali ses o dos t 
relatórios, passou a ana li sar o próximo item da pauta: 03) PROCESSO DE ALIENAÇÕES 
DOS IMÓVEIS: O PRESIDENTE APRESENTA O REQUERIMENTO DA EMPRESA A 
CONTÁBfL, COMUNICANdo a desistência no interesse para aquisição de imóvel do 
instituto e considerando que formalmente não há nenhwna solicitação de interesse, que sugere 
que seja cancelado a deliberação do conselho constante na ata anterior, de envio de projeto 
auto ri zando a abertura de processo de alienações, sugestão que foi aca tada por unanimidade 
pelos membros presentes. 04) ENVIA REQUERIMENTO ENVIADO PELO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZ-ENDA: O presidente comuni ca que con orrne cóPJ { 
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en'vlado por e·mai l para lodos os membros, que a superintendência recebeu o olicio 0 ,0 

46212020 pelo Secretário MWJicipal da Fazenda - Sr. Nivael Braz Renesto, so licitando 
anuência deste instituto, para que a prefeitura municipal envie projeto â câmara municipal , 
solicitando a suspensão de pagamento do aparte financeiro/aluarial até 31 de janeiro de 2021 
e o parcelamento desta divida em 60(sessenta) meses, com taxa de 0,5% mensais, atualizadas 
pelo IPCA., que passa a ser analisado pelos membros. O membro José Antonio Vicentim, 
tomando a palavra diz que no oficio não consta valores que serão parcelados, e também consta 
que deverá ser enviado projeto à câmara municipal, so licitando autorização para alienações 
de imóveis , e que o valor arrecadado será para pagamento deste aparte, que em sua opinião, 
deveríamos aguardar a tramitaçào desta lei e do processo de venda, para que se necessário, 
vol tar a conservar sobre a suspensão ou parcelamento, desde que mantido o equi líbr io 
financeiro, que devemos so lic itar ou orientar que os ofícios deverão vir assinados pelo chefe 
do poder, ou seja, pelo prefeito municipaL O presidente então abre a palavra para novas 
manifestações, não havendo colocou se em votação a sugeslão apresentada, sendo aprovado 
por unanimidade, 5) ENVIA RELATÓRIO FINAL DO TCEISP. SOBRE AS CONTAS 
DESTE INSTITUTO REFERENTE AO EXERCiClO DE 2019: O presidente comunica 
que a superintendência deste instituto, enviou a sentença do auditor Alexandre Sarquis, sobre 
as contas deste instiruto referente ao exercício de 2019, apontando pela regularidade com 
ressalvas. que confonne mensagem enviado pela superintendência para este conselho, o 
conselheiro faz alguns advertência sendo: "O Cenário em tela preocupa sobremaneira essa 
auditoria de contas."; "O gestor deve entender esta decisão como um voto de confiança em 
sua boa-fé, buscando o aperfeiçoamento da gestão local, no intuito de que sejam 
experimentados desdobramentos positivos capazes de recuperar a situação financeira e 
aluarial da entidade, que e preocupante (grifo nosso);"Registro que esta decisão de 
regularidade das Contas do Exercício de 20 19 do RPPS de l a les não quer dizer que a saúde 
financeira do RPPS estâ boa. Atesta, tão somente, que no que era possível ao gestor fazer , 
agiu bem, não havendo opções aptas a resgatar a saude financeira do Regime Previdenciários, 
que é sofrível."(grifo nosso)."A situação em tela é grave, posto que em caso de insolvência 
do RPPS, o Murucípio encontrará sérias dificuldades para honrar os compromissos com os 
pensionistas e inativos, conforme preceitua o Arl. 2°, § 1°, da Lei Federal n.o 
9.7171l998.""Acaso perceba-se que tal plano de recuperação do Regime de Previdência não 
existe, deve o ente buscar sua extinção. (Grifo nosso). O presidente comunica que a sentença 
apesar de ser positiva, trouxe várias fatores que são preocupantes e sugere então, que os seja 
oficiado aos poderes executivos e legislativos sobre a sentença acima, sugestão que foi acatada 
por todos os membros presentes. 6) ENVIA ORÇAMENTO DO INSTITUTO PARA O 
EXERCicIO DE 2021: O presidente comunica que o foi enviado aos membros, O mapa 
orçamentário do inst ituto, para o exercíc io de 202 ), contendo o seguinte dados: RECEITAS: 
Contribuições: R$ 4.642.500,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e quinhe ntos 
reais; Receita Patrimonial - R$ 3.281.000,00 (três milhões , duzentos e oi tenta e um mil reais); 
Receitas de Serviços - R$ 1.000,00 (um mil reais); Outras Receitas correntes - R$ 755.000,00 
(setecentos e cinquenta e cinco mil reais); Receitas de Capital - R$ 10.000,00 (dez mil reais); 



Oullras R«:eitas Correntes Intra OFSS  R$ 13.017.800,00 (treze milhões, dezesse!e 
mil e oitocentos reais), totalizando R$ 30.993.300,00 (trinta milhões, novecentos e noventa e 
três mil e trezentos reais). Sobre as DESPESAS: Despesas correntes - Aplicações diretas: R$ 
27.790.000,00 (vinte e sete milhões, setecentos e noventa mil reais); Outras Despesas 
correntes; R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); Despesas de Capital - R$ 100.000,00, 
Sentenças Judiciais: R$ 600.000,00 (seiscen tos mil rea is) e com reserva de conlingência de 
R$ 1.503.300,00 (um milhão, quinhentos e três mil e trezentos reais) totalizando R$ 
30.993.300,00 (trinta milhões, novecentos e noventa e três mi! e trezentos reais) . Comunica 
ainda que haverá acréscimo de 21,54% no orçamento deste instituto para o exercicio de 2021. 
Ao seu final o presidente coloca em votação o orçamento deste instituto para o exercício de 
2021, sendo aprovadas por unanimidade. 7) ENVIA RELATÓRIO SOBRE REPASSE DO 
COMPREY. O presidente comunica que conforme nota enviada pela superintendência, no 
mês de outubro tivemos a grata surpresa da liberação e repasse pelo governo federal, através 
do programa COMPREV do valor de R$ 519.968,57 (quinhentos e dezenove mil, novecentos 
e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 8) ENVIA CONVITE PARA O 16Q 

CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA. O presidente com\U1ica aos membros, 
que ê:l superintendência enviou o convite para o Curso que será realizado pela APEPREM, a 
se realizar em 14 e 15/ 10, de forma online e gralUlta que as ]nscrições deverão ser efelUadas 
online no site da APEPREM. Não havendo oulras matérias a serem di scútidas O presidente 
coloca em votação as proposituras apresentadas nesta reunião, não havendo manifestações 
contrárias, foram aprovadas por unanimidade pelos membros presentes. Concl uídos os 
trabalhos , o Sr. Luiz Antônio Abra, passou a palavra para quisesse se manifestar e, na ausênc ia 
de manifestação, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Rosana Moraes Pi voto , lavrei a presente 
ata, que vai por mim, pelo Senhor Presidente e demais membros, assinada. JaJes, 15 de outubro 
de 202 

Vii ma Pinlii,iroCli 

~~ ~~!d" 
Elaine Cristina Magri da Silva 

a oraes Pivoto 


