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ATA NUMERO 04/2022 - REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES. 

As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte de abril do ano de dois mil e vinte e 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, vem solicitar 
análise e deliberação deste conselho da seguinte pauta: 1) Relatório Prestação de Contas — 
IMPS JALES - Janeiro e fevereiro/2022. 2) Relatório Financeiro referente ao mês de janeiro e 
fevereiro/2022. 3 )Relatório do comitê de investimentos contendo: a) Relatório Analítico de 
Investimentos referente aos meses de março /2022 e parecer da carteira do comitê de 
investimentos e atas de reuniões de janeiro e fevereiro (comitê e conselho deliberativo). 4) 
Encaminha Minuta do Relatório de Governança do exercício de 2021. 5) Relatórios do 
Controle Interno referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2021: disponível no 
link: http://www.impsjales.com.bricontrole-interno. 6) Encaminha processos de concessão de 
benefícios 7) Encaminha Ata da Comissão de Licitação — referente ao processo n.° 01/2022 
8) Encaminha projeto de Lei que dispõe sobre Alíquotas Previdenciárias Patronais e Plano de 
Amortização do Município ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS de Jales-SP 
(IMPSJ). 9) Encaminha CRP — Certificado de Regularidade Previdenciária, renovado até 
setembro/2022.1) Relatório Prestação de Contas — Janeiro e Fevereiro de 2022: Sobre o 
relatório prestação de contas de janeiro/2022 apresenta as seguintes informações: Que sobre 
as informações sobre contabilidade e investimentos será discutido em tópicos específicos a 
seguir, que sobre as movimentações de segurados, sobre os ativos no mês de janeiro teve 
aumento de 04(quatro) segurados, considerando que houve 12( doze) nove entrantes porém 
03( três) pediram rescisão, 03( três) se aposentaram e teve 02( dois ) óbitos, totalizando 1.127 
segurados efetivos e ativos. Sobre os aposentados no mês houve 01( óbito) e 03( três) novos 
processos, sendo: Marli Soares Maria Farinelli, Sandra Adelina Moreti e Valderez Maria de 
Fatima Gasparini, totalizando 475( quatrocentos e setenta e cinco) segurados inativos. Que 
sobre os pensionista não houve alteração no mês. Sobre o relatório de prestação de contas 
de fevereiro — resumo enviado pela superintendência, apresenta as seguintes informações: 
Que sobre as movimentações de segurados e pensionistas, sobre os ativos houve no mês 
redução de 01(um) segurado, considerando que houve uma rescisão, 05( cinco) se 
aposentaram e teve 05( cinco) novos entrantes totalizando 1.126( um mil, cento e vinte e seis) 
segurados ativos. Que sobre os aposentados, no mês teve 02( dois) óbitos e 05( cinco) novos 
processos, sendo dos seguintes segurados: Ailton Vieira de Sousa, Damazio João dos 
Santos, Fabio Martins, Olinda Jose de Aguiar e Vera Lucia Duarte Miranda, o que ter impacto 
na folha de pagamento de R$ 30.482,01 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e um 
centavo) e sobre os pensionistas teve somente 01( um) novo processo, sendo do dependente 
da Sra. Elvira Lemes Pontes no valor de proventos de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze 
reais). 2) Relatórios financeiros referente ao mês de Janeiro e Fevereiro/2022: Sobre os 
relatórios financeiros foram repassados aos membros seguintes relatórios contábeis 
referentes aos meses de janeiro e fevereiro: Balancete de verificação; balancete extra 
orçamentário; boletim de caixa; balancete de receita e despesas; relatórios das despesas 
administrativas e de pagamentos efetuados no mês, que passou a ser analisado pelos 
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membros apresentando os seguintes dados: a) sobre o mês de janeiro tivemos as seguintes 
origens de receitas: Contribuição previdenciária parte servidor: R$ 480.238,03( Quatrocentos 

oitenta mil, duzentos e trinta e oito reais e três centavos); Contribuição Patronal: R$ 
554.578,18( Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e 
Dezoito Centavos); Aporte: R$ 17.883,70( Dezessete Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais 

Setenta Centavos); Comprev: R$ 68.430,78 ( Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta 
Reais e Setenta e Oito Centavos); Parcelamentos comuns: R$ 264.305,67( Duzentos e 
Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos); Parcelamentos 
Aporte: R$ 292.255,94 ( Duzentos e Novena e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais 

Noventa e Quatro Centavos); Outras Receitas: R$ 530,17( Quinhentos e Trinta Reais e 
Dezessete Centavos) que totalizaram R$ 1.678.222,47( Um Milhão, Seiscentos e Setenta e 
Oito Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos. Que Sobre as despesas 
verificou que as principais despesas empenhadas no mês foram: Com aposentadorias: R$ 
1.736.309,99 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa e 
nove centavos); Aposentadoria de servidores da câmara: R$ 56.093,57 (cinquenta e seis mil, 
noventa e três reais e cinquenta e sete centavos); Pensões: R$ 374.045,08 (trezentos e 
setenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e oito centavos); Servidores do IMPS: R$ 
22.660,39 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), totalizando 
R$ 2.345.438,29 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais e vinte e nove centavos), deste valor já foram quitadas no mês R$ 8.366,60 (oito mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), na qual gerou-se os seguintes 
resultados: se consideramos empenhos: déficit de R$ 667.215,82 (seiscentos e sessenta e 
sete mil, duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos) e se consideramos os pagamentos 
efetuados houve superávit de R$ 1.669.855,87 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, 
oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Sobre os relatórios de 
despesas administrativas verificou-se há o limite legal por ano de R$ 889.675,77 (Oitocentos 

Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos), desde 
limite no mês gastou-se somente R$ 6.252,00(Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais) 
no mês. Sobre os relatórios financeiros do mês de fevereiro, após análise dos relatórios 
verificou-se os seguintes dados: Que sobre as receitas houve no mês total de R$ 1.989.524,77 
(um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e 
sete centavos), tendo as seguintes origens: Contribuição do Servidor: R$ 579.473,89 
(quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e nove 
centavos); Contribuição Patronal: R$ 702.987,84 (setecentos e dois mil, novecentos e oitenta 

sete reais e oitenta e quatro centavos); Aporte: R$ 551.883,70 (quinhentos e cinquenta e 
um mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos); Comprev: R$ 68.430,78 (sessenta 

oito mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e oito centavos);Rentabilidade de 
Investimentos: R$ 86.748,56 (oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta 

seis centavos). Que sobre as despesas do mês veneficou-se que foram empenhados total 
de R$ 2.270.744,33(Dois Milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e quarenta e quatro 
reais e trinta e três centavos e quitados no mês total de R$ 2.229.253,24( Dois milhões, 
duzentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos, 
que as principais despesas pagas no mês foram: Com aposentadorias: R$ 1.736.309,99 ( Um 
milhão, setecentos e trinta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa e nove centavos); 
Aposentadorias da Câmara: R$ 56.093,57 ( Cinquenta e Seis mil, noventa e três reais e 
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cinquenta e sete centavos); Pensões: R$ 374.045,08( Trezentos e Setenta e Quatro Mil, 
Quarenta e Cinco Reais e Oito Centavos); Servidores do IMPS: R$ 22.660,39 (vinte e dois 
mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), gerando no mês déficits financeiros 
de, caso de despesas empenhadas no valor de R$ 281.219,56 e sobre pagamentos 
efetuados: R$ 239.728,47( Duzentos e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e 
Quarenta e Sete Centavos. Que no acumulado(ano), no caso de despesas empenhadas 
estamos com déficit financeiro de R$ 948.435,38(Novecentos e Quarenta e Oito Mil, 
Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos), e no caso de despesas 
quitadas houve no período superávit financeiro de R$ 1.430.127,40(Um Milhão, quatrocentos 

trinta reis, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos.03) Relatório do comitê de 
investimentos contendo: a) Relatório Analítico de Investimentos referente aos meses 
de março /2022 e parecer da carteira do comitê de investimentos e atas de reuniões de 
janeiro e fevereiro (comitê e conselho deliberativo): Que conforme relatórios enviados pelo 
comitê de investimentos, referentes ao meses de janeiro e fevereiro, contendo os relatórios 
analíticos de investimentos, pareceres da carteira e atas de reuniões do comitê e do conselho 
deliberativo. Sobre os relatórios verifica que no mês de janeiro houve retorno negativo nas 
aplicações de -0,02%( - R$ 7.631,67), ficando abaixo da meta atuarial do mês que foi de 
0,94%. Sobre o comparativo de aplicações/Resgates no mês tivemos resgates menor que 
aplicações de R$ 1.030.736,07. Atualmente a carteira está com total de R$ 50.367.292,12. 
Que sobre o mês de fevereiro tivemos retorno positivo nas aplicações de 0,08%( R$ 
42.355,12), ficando abaixo também da meta atuarial do mês que foi de 1,18%. Sobre o 
comparativo de aplicações/Resgates no mês tivemos resgates menor que aplicações de R$ 
162.401,69, que atualmente o total da carteira é de R$ 50.272.038,93. Que verifica-se 
conforme atas das reuniões que as movimentações na carteira foram deliberadas pelo comitê 

pelo conselho, que não há desenquadramentos dos limites dos fundos, tanto nas resoluções 
federais como na política de investimentos, que segundo parecer do comitê de investimentos 

retorno abaixo da meta se deu devido principalmente do risco de mercado, influenciado pela 
crise entre Ucrânia Rússia.4) Encaminha Minuta do Relatório de Governança do exercício 
de 2021: Foi apesentado pela superintendência a minuta do relatório de governança do 
exercício de 2021, contendo uma síntese das atividades executadas pelo instituto no ano de 
2021, com dados e resultados contábeis, atuariais e dos investimentos. Que estas 
informações do relatório de governança deverá ser inseridas no site do instituto e que servirá 
de embasamento na apresentação da audiência pública que deverá ser marcada nos 
próximos dias. 5) Relatórios do Controle Interno referente aos meses de outubro, 
novembro e dezembro/2021:Foi apresentado os relatórios de controle interno referente aos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, que passou a ser matéria de análise dos 
membros, na qual verificou-se que não houve registro de qualquer apontamento ou 
irregularidade pela servidora responsável. 6) Encaminha processos de concessão de 
benefícios: Foi encaminhado pela superintendência para ciência e acompanhamento os 
processos de concessão de benefícios dos seguintes segurados: Fabio de Lima, Moacir 
BianchiNitoria Aparecida Ricardo Bianchi, Edina Regina da Silva Vieira Queiroz, Benedito 
Aparecida Tanazio, Santo de Jesus, Sabrina Ritiely Alves, Haruko Hayashi Makishima, 
Aparecida Candido da Silva e Aparecida Candido da Silva, Antônio Pinheiro de Azevedo, 
Antônia Aparecido Gregário e Rosana Carmem de Oliveira. Considerando que a decisão de 
concessão destes benefícios são da superintendência, embasados conforme parecer jurídico 
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dando parecer favorável à concessão de benefícios e pelo analisado não vislumbramos 
motivação contrária 7) Encaminha Ata da Comissão de Licitação — referente ao processo 
n.° 01/2022: Foi encaminhado pela superintendência para ciência deste Conselho a ata da 
comissão de licitação referente ao processo de alienações de imóvel deste instituto, onde no 
parecer final, deliberou julgar fracassado o certame, por não haver apresentação de 
propostas. 8) Encaminha projeto de Lei que Dispõe sobre Alíquotas Previdenciárias 
Patronais e Plano de Amortização do Município ao Regime Próprio de Previdência 
Social — RPPS de Jales-SP (IMPSJ): Foi encaminhado pela superintendência para ciência e 
acompanhamento o projeto de lei que Dispõe sobre Alíquotas Previdenciárias Patronais e 
Plano de Amortização do Município ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS de 
Jales-SP (IMPSJ), que o dados constantes no projeto, são os mesmos constantes no recalculo 
atuarial deste ano e de acordo com a propositura do plano de amortização pelo atuário 
responsável. 9) Encaminha CRP — Certificado de Regularidade Previdenciária, renovado 
até setembro/2022. Foi encaminhado pela superintendência para ciência deste conselho o 
Certificado de Regularidade Previdenciária — CRP de nosso município, sendo renovado até 
25/09/2022, demonstrando que nosso instituto e o município está regular perante a Secretaria 
de Previdência Social. Não havendo novas matérias a serem deliberadas, a presidente 
colocou-se em votação as matérias apresentadas nesta reunião, na qual foram aprovadas por 
unanimidade. 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, 20 de abril de 
2022. 

Sueva Oliveira Me uita Gonçalves 

Rosana Moraes Pivoto 

4 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

