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REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMPS JALES 

DATA: 	/ 	  HORÁRIO: 

 

  

LISTA DE PRESENÇA 

CPF 	 NOME 

083.658.078-82 Sueva Oliveira M. Gonçalves 

054.128.188-70 Vilma Pinheiro de A. Agostinho 

181.542.078-26 Fabio Rogerio Galan 

214.296.538-50 Rosana Moraes Pivoto 

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS 
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ATA NUMERO 03/2022 - REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES. 

As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e três de março do ano de dois mil e vinte 
dois reuniram-se no prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva Oliveira 

Mesquita Gonçalves, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Rosana Moraes Pivoto e Fabio 
Rogerio Galan, que tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal Sra. Sueva, através 
do Memorando 15/2022, vem solicitar analise e deliberação deste conselho da seguinte pauta: 
1) Analise e deliberação sobre as contas e balancetes financeiros e de investimentos referente 
ao exercício de 2021. 2) Oficio encaminhado pelo Presidente da Comissão Processante 
instaurada pela Portaria n.° 51, de 16 de novembro de 2021, apresentando os autos e relatório 
final, solicitando julgamento do Conselho Fiscal. 1) Analise e deliberação sobre as contas 

balancetes financeiros e de investimentos referente ao exercício de 2021: Sobre o 
primeiro item da pauta, refere-se a análise das contas e balancetes financeiros e dos 
investimentos referentes ao exercício de 2021, que este conselho participou, no dia 17 de 
março de 2021, da reunião do conselho deliberativo, do dia juntamente com a 
superintendência e o contador de nosso instituto, onde foram apresentados e discutidos os 
dados apresentados. Que os balancetes financeiros do instituto, são analisados e 
acompanhados mensalmente por este conselho, que a superintendência enviou por e-mails 
os relatórios e os apresenta nesta reunião para análise de parecer final. Os documentos 
apresentados foram: Relatório Resumo — Prestação de Contas de 2021; Balancete de 
Verificação; Boletim de Caixa; Relatório de Despesas Administrativa e Relatório de receitas e 
despesas. Que sobre as receitas verifica-se que foram originadas das seguintes fontes: 
Contribuição Servidor: R$ 5.947.435,63 (cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos); Contribuição Patronal: R$ 
8.397.199,89 (oito milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e noventa e nove reais e 
oitenta e nove centavos); Aportes: R$ 6.092.163,36 (seis milhões, noventa e dois mil, cento e 
sessenta e três reais e trinta e seis centavos); COMPREV: R$ 1.023.109,82 (um milhão, vinte 

três mil, cento e nove reais e oitenta e dois centavos); Parcelamentos comuns: R$ 
2.908.196,70 (dois milhões, novecentos e oito mil, cento e noventa e seis reais e setenta 
centavos); Parcelamentos de Aportes: R$ 1.979.649,40 (um milhão, novecentos e setenta e 
nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos); Retornos de 
Investimentos: R$ 798.940,39 (setecentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta reais 

trinta e nove centavos) e Outras receitas: R$ 7.297,80 (sete mil, duzentos e noventa e sete 
reais e oitenta centavos) totalizando R$ 27.153.992,99 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta 

três mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos). Que sobre as 
despesas, no ano tiveram total de R$ 25.036.020,42 (vinte e cinco milhões, trinta e seis mil e 
vinte reais e quarenta e dois centavos), que destes valores R$ 797.437,12 (setecentos e 
noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos) foram utilizados para 
despesas administrativas do instituto e R$ 24.238.583,30 (vinte e quatro milhões, duzentos e 
trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos) com despesas com a folha 
salarial. Que com estes números, nota-se que houve no ano superávit financeiro R$ 
2.117.972,57 (dois milhões, cento e dezessete mil, novecentos e setenta e dois reais e 
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cinquenta e sete centavos). Que tivemos mesmo valor orçamentário, ou seja, que se devido 
a falta de repasse do aporte, tivemos receita concretizada menor do que a orçada de R$ - 
3.845.307,01(Três milhões, oitocentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Sete Centavos e 
um centavo) em compensação tivemos despesas concretizadas menor de R$ 
5.963.279,58(Cinco Milhões, Novecentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e nove 
reais e cinquenta e oito centavos). Que sobre as despesas administrativas verifica-se que do 
valor legal e total permitido para o exercício, ou seja, de R$ 870.952,12 (oitocentos e setenta 
mil, novecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), foram gastos R$ 795.437,42 
(setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois 
centavos), ou seja, ficando abaixo do limite permitido. Que sobre a carteira de investimentos 
do ano de 2021, verifica-se que houve retorno negativo nos investimentos de —R$ 27.168,01 
(vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais e um centavo), ou seja, de -0,18 ao ano, ficando 
abaixo da meta estabelecida para o mesmo período que foi de 15.98%. Que os fundos de 
renda fixa tiveram retorno médio no ano de 0,42%, os fundos de renda variável de -2,35% e 
do exterior de 0,64%. Que houve evolução patrimonial nos investimentos de R$ 2.262.217,13 
(dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e dezessete reais e treze centavos), 
fechando o ano com total na carteira de R$ 49.344.187,72 (quarenta e nove milhões, trezentos 
e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos),que destes 
valores 68,24% estão aplicados em renda fixa, 24,82% na renda variável e 6,94% em fundos 
do exterior. Parecer final: Que sobre as receitas verifica-se que a prefeitura municipal efetuou 
pagamento parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial, parcelamento 
o restante da dívida. Que conforme relatório mensais, a superintendência enviou 
mensalmente as notificações de cobrança da referida dívida, que a prefeitura municipal editou 
lei municipal, autorizando o município a alienar imóveis, com destinação do valor total 
arrecado para pagamento do valor devido de aporte, porem conforme oficio enviado pela 
municipalidade, houve a concretização parcial destas alienações, arrecadando vo' -)r abaixo 
do esperado pela prefeitura, razão pela qual se justificaram o pedido de parcele—anto do 
restante da dívida. Que sobre as despesas verifica- se ficaram abaixo da previsão orçada, 
que as despesas administrativas ficaram dentro do limite legal. Que sobre a carteira de 
investimentos, verifica-se que mesmo com o retorno negativo no ano, houve evolução 
patrimonial da carteira, que a estratégia de alocações estão de acordo e dentro dos limites e 
alvos determinados na política de investimentos, pelas resoluções federais e colas 
orientações da assessoria de investimentos, que conforme atas de reuniões m-nsois, as 
movimentações na carteira, foram previamente deliberadas pelo comitê e pelo conselho 
deliberativo, que as instituições financeiras na qual temos aplicações, foram de \. idarnonte 
credenciadas, e que a baixa rentabilidade no ano, segundo parecer do comitê de 
investimentos deste instituto, se deram devido ao risco de mercado, principalmento devido as 
crises globais e sanitárias , principalmente devido a pandemia do coronavírus e °eus 
desdobramentos, e também pelos conflitos globais envolvendo a guerra Ucrânia x Ruosia. 
Sendo, este Conselho manifesta-se favoravelmente pela regularidade da3 con3 e 
registros financeiros do exercício de 2021 Instituto Municipal de Previdêncir.: Soc;:.! de 
Jales. 2) Oficio encaminhado pelo Presidente da Comissão Processante instaurada pela 
Portaria n.° 51, de 16 de novembro de 2021, apresentando os autos e rek. tório 
solicitando julgamento do Conselho Fiscal. Que sobre o Oficio n.° 32/2022 do Dresidonte 
da Comissão Processante instaurada pela Portaria n.° 51, de 16 de novembr,. de 2321, 
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Vr_ 
apresentando os autos e relatório final, solicitando julgamento do Conselho Fiscal, que passou 
a ser matéria de análise dos membros que decidiu por unanimidade acatar o relatório da 
Comissão Processante, deliberando por expedição de Portaria para devidos fins. Não 
havendo novas matérias a serem deliberadas, a presidente então abre a palavra para 
manifestações e não havendo outras matérias a serem discutidas encerrou a reunião e eu 
Rosana Moraes Pivoto lavrei a presente ata, que vai por mim, pela presidente e demais 
membros, assinada. Jales-SP, 23 de março de 2022. 

Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves 

Rosana Moraes Pivoto  

Vilma Pinhei re rievedo Agostinho 

Fabio Rogerio Galan 
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