
06/2021 - REUNI ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNiCiPIO DE JALES. 

As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e dois de setembro do ana de dois mil e 
vinte e um reuniram-se no pn§dio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva Oliveira 
Mesquita Gon<;:alves, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Rosana Moraes Pivoto e Fabio 
Rogerio Galan, que tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal Sra. Sueva, que 
atraves do oficio: 174/2021, vem solicitar analise e delibera<;:ao deste conselho da seguinte 
pauta: 1) Relatorio Presta<;:ao de Contas - Julho/2021. 2) Relatorios financeiros referente ao 
mes de Julho/2021 contendo: Resumo, Balancete de verifica<;:ao; balancete extra 
or<;:amentario; boletim de caixa; balancete de receita e despesas; pagamentos efetuados no 
mes, na qual solicitamos a emissao de parecer, conforme atribui<;:6es desta conselho; 3) 
Relatorio das Oespesas Administrativas; 4) Relatorio do comite de investimentos contendo: 
a) Relatorio Analitico de Investimentos referente ao mes de Julho/2021; b) Ata de reuniao do 
comite de investimentos do mes de Julho/2021, disponivel no site: 
http://www.impsjales.com .br/files/atas/1632137861614872855gef6.pdf; c) Parecer do comite 
de investimentos, referente a carteira do mes de Julho/2021; 5) Convite para participarem do 
17° Congresso Estadual de Previdencia, que sera realizado pela APEPREM, nos dias 05 a 
07Ii 0 na cidade de Sao Jose do Rio Preto; 6) Encaminha Requerimento do servidor Jorge 
Paulo Guzzo, atraves de seu procurador, requerendo do Conselho Fiscal a nao ado<;:ao 
providencias, antes de decisao pela municipalidade, referente a solicita<;:ao de abertura de 
processo administrativo neste instituto; 7) Processos de concessao de beneficios. 1) 
Relatorio Presta<;:ao de Contas - Julho/2021.Foi repassado aos membros copia do relatorio 
de presta<;:ao de contas - referente ao mes de julho/2021, contendo os seguintes topicos: I) 
Receitas Or<;:amentarias, II) Oespesas do mes; III) evolu<;:ao or<;:amentaria anual; IV) 
Oespesas Administrativas, V) Movimenta<;:ao dos Segurados, VI) Investimentos e Anexo III 
Notifica<;:ao de cobran<;:a enviado a prefeitura municipal. 0 relatorio resumo servira de base e 
de acompanhamento das analises da documenta<;:ao, e os topicos citados, serao analisados 
individualmente. 2) Relatorios financeiros referente ao mes de Julho/2021: Os relatorios 
financeiros passaram a ser analisados pelos membros, onde foram verificados os seguintes 
dados: Que segundo relatorio de receitas: Que no mes teve 0 total de receitas de R$ 
1.505.781,13 (um milhao, quinhentos e cinco mil , setecentos e oitenta e um reais e treze 
centavos), sendo oriundos das seguintes fontes: Contribui<;:ao Previdenciarias: R$ 
1.032.337,05 (um milhao, trinta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e cinco centavos); 
COMPREV: R$ 69.910,53 (sessenta e nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e tres 
centavos); Parcelamentos: R$ 403.533,55 (quatrocentos e tres mil, quinhentos e trinta e tres 
reais e cinquenta e cinco centavos) e que no ana tivemos total de receitas de : 
11.065.132,06 (onze milh6es, sessenta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e seis 
centavos) . Que em compara<;:ao com mes anterior, notamos um acrescimo nas receitas de 
R$ 23.004,02 (vinte e tres mil e quatro reais e dois centavos), porem verificamos ausencia 
de contribui<;:ao previdenciaria referente ao aporte para cobertura do deficit atuarial. Que 
sobre os relatorios de despesas e pagamentos efetuados no mes, verificamos que houve 
convergencia nos numeros apresentados nos relatorios sendo: Total de despesas com 
aposentadorias: R$ 1.528.660,92 (um milhao, quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e 
sessenta reais e noventa e dois centavos); Aposentadorias de servidores da camara 
municipal: R$ 48.777,02; Pens6es: R$ 352.707,62 (trezentos e cinquenta e dois mil, 
setecentos e sete reais e sessenta e dois centavos); Servidores do IMPS: R$ 9.424,46 
(nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) e Outras 
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Despesas do Instituto: R$ 42.860,27 (quarenta e dois mil , oitocentos e sessenta reais e vinte 
e sete centavos) , totalizando de des pes as no mes de R$ 1.982.430,29 (um milhao, 
novecentos e oitenta e dois mil , quatrocentos e trinta reais e vinte e nove centavos) e ana 
verifica-se total de R$ 11.950.166,57 , sendo R$15.831,24 menor do que 0 mes anterior. 
Que apurando 0 saldo entre receitas e despesas, temos os seguintes resultados: no Mes de 
Julho/2021: Deficit de R$ - R$ 476.649,16 (quatrocentos e setenta e seis mil , seiscentos e 
quarenta e nove reais e dezesseis centavos) e no Ano(2021): Deficit de - R$ 885.034,51 
(oitocentos e oitenta e cinco mil , trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) . Estes 
deficits se justificam devido ao nao repasse pela prefeitura municipal, ou seja , de aporte 
para cobertura do deficit atuarial previsto para 0 valor de R$ 10.435.127,82, podendo ser 
pagos em parcelas mensais, que conforme ANEXO III, a superintendencia vem notificando a 
prefeitura municipal (protocolo: 15739/2021) para que a mesma efetue 0 devido repasse . 3) 
Relatorio das Oespesas Administrativas: Conforme relat6rios de despesas 
administrativas , verifica-se que no mes no mes de julho houve total de despesas 
administrativas no mes de R$ 50.170,63, abaixo da media mensa I estipulada de R$ 
72.579,34. No acumulado(ano), verifica-se que as despesas estao dentro do limite previsto, 
ou seja, limite permitido ou seja R$ 870.952,12, ate este mes gastou R$ 414.932,13. 4) 
Relatorio do comite de investimentos: Sobre os relat6rios do comite de investimentos, 
verifica-se que durante 0 mes houve retorno abaixo da meta atuarial, ou seja , retorno de 
1,23% enquanto a meta para 0 mesmo periodo foi de 1,42%. Que no mes tivemos resgates 
maior que aplicay6es no valor de R$ 388.501 ,75, fechando 0 mes com total na carteira de 
R$ 46. 481 .999,16 (quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e 
dezesseis centavos) . Que no mes teve as seguintes alteray6es na carteira : Aplicay6es: 
APR 36/2021 - Fundo: Caixa Brasil Ativa FIC RF LP no valor de R$ 858.271 ,97 (oitocentos 
e cinquenta e oito mil , duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) ; APR: 
37/2021 - Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF no valor de R$ 129.765,50 (cento e vinte e 
nove mil , setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e conforme APR 
35/2021 - Fundo BB Alocayao Ativa FIC RF no valor de R$ 163.460,78 (cento e sessenta e 
tres mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos) totalizando em aplicay6es: 
R$ 1.151.498,25 (um milhao, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito 
reais e vinte e cinco centavos) e sobre Resgates, conforme APR 34/2021 no Fundo Caia 
Brasil Gestao Estrategica no valor de R$ 1.540.000,00 (um milhao, quinhentos e quarenta 
mil reais . Verifica-se que apesar da performance negativa da carteira no mes, a carteira de 
investimentos esta dentro dos limites pre estabelecidos da politica de investimentos, bem 
como das resoluy6es federais , e que a carteira esta alocada em linha com a estrategia alvo 
determinada na politica de investimentos e que as alteray6es na carteira , foram previamente 
deliberadas pelo comite de investimentos e pelo conselho deliberativo. 5) Convite para 
participarem do 17° Congresso Estadual de Previdencia, que sera realizado pela 
APEPREM, nos dias 05 it 07/10 na cidade de Sao Jose do Rio Preto;Foi repassado aos 
membros, 0 convite enviado pela superintendia, sobre 0 17° Congresso Estadual de 
Previdencia, que sera realizado pela APEPREM , nos dias 05 a 07/10 na cidade de Sao Jose 
do Rio Preto.. 6) Requerimento do servidor Jorge Paulo Guzzo, atraves de seu 
procurador, requerendo do Conselho Fiscal a nao ado~ao providencias, antes de 
decisao pela municipalidade, referente a solicita~ao de abertura de processo 
administrativo neste instituto; 0 Conselho entao deliberou em oficializar a prefeitura , 
juntamente com 0 presidente do conselho deliberativo, solicitando que, estes conselhos 
sejam notificados e informados da decisao da municipalidade perante a solicitayao de 
nulidade da sindicancia , requerida pelo sr. Jorge Paulo Guzzo. Nao havendo novas materias 
a serem deliberadas, a presidente colocou-se em votayao as materias apresentadas nesta 

f 

.' 

~ 

cp~ 


I 



reuniao, na qual foram aprovadas por unanimidade. A presidente entao abre a palavra para 
manifestat;:oes e nao havendo outras materias a serem discutidas encerrou a reuniao e eu 
Rosana Moraes Pivoto lavrei a presente ata , que vai por mim, pel a presidente e demais 
membros, assinada. Jales-SP, 22 de setembro de 2021 . 

uita Gont;:alves 

Rosana Moraes Pivoto 
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