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ATA Nº 06/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 

   
Aos Dezessete (17) dias do mês de Abril do ano dois mil e dezenove (2019), 

reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Fiscal do IPMP, para a 
seguinte ordem do dia: 1) Investimentos; 2) Balancete Março/19; análise do balancete e 
Quadro dos investimentos; 3) Cálculo Atuarial e outros assuntos pertinentes ao órgão. 

1) Foi apresentada pelo Comitê de Investimentos a carteira de Investimentos do 
RPPS que obteve retorno de 0,42% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 
1,19%, no período a carteira teve retorno de 2,61% e a meta foi de 2,95%. Todos ativos 
enquadrados perante a resolução e política de investimentos. O patrimônio líquido do RPPS 
fechou o mês em R$ 61.117.734,65 (Sessenta e Um Milhões, Cento e Dezessete Mil, 
Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos) com recursos aplicados em 
Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos (anexo). 

   Durante o mês de março/19 alguns fundos obtiveram 
rentabilidade negativa, dentre eles:  

 
FUNDO RENTABILIDADE MÊS DESVALORIZAÇÃO $$ RENTABILIDADE ANO 
FIDC PREMIM - 0,16% R$   2.013,58 -0,47% 
BRA DIVIDENDOS - 0,76% R$ 15.807,79 7,00% 
BB GOVERNANÇA - 0,77% R$ 15.148,88 8,20% 
ITAU PHOENIX - 0,92%   R$ 10.519,19 5,69% 

TOTAL  R$ 43.489,44  

 
                       O Comitê explicou que os fundos de renda variável mesmo obtendo 

variação negativa durante o mês, eles obtiveram durante o ano variação positiva, com 
rentabilidade considerável perante a meta atuarial. Ressaltaram que em renda variável o 
horizonte de tempo deve contemplar o longo prazo e só realiza perda quando resgatamos os 
recursos investidos nos fundos em questão. 

  Dessa forma, o melhor é continuar buscando produtos que elevem a 
rentabilidade da carteira, sempre visando a saúde financeira do RPPS, com cautela, 
transparência e liquidez. 

 
2) A contadora apresentou aos conselhos o balancete referente ao mês de março/19; 

quadro de investimentos e sua análise, para a devida apreciação, como segue: 
 
   MENSAL 
Mês  Receita  Despesa Empenhada   Superavit 
Março R$ 770.822,26 R$ 496.850,65  R$     273.971,61 
 
   ACUMULADA 

     Receita  Despesa   Superavit 
R$ 2.111.605,23 R$ 1.507.146,72 R$ 604.458,51 

 
Após a análise dos documentos os membros do Conselho Fiscal emitem PARECER 

FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DOS MESMOS. 
 
3) Apresentação da Avaliação Atuarial se deu em 02.04 p.p. no gabinete da 

prefeitura municipal contou a presença da presidente e conselheiros do IPMP, Prefeito 
Municipal Victor de Cassio Miranda; Vice Prefeita Lourdes de Angelis; Secretária de 
Administração e Finanças Dra Fabiana Faria; Joaquim Pontes Setor de Contabilidade; 
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Cleidson Gestão de Pessoas; Dr Eduardo - Procurador e dos atuários da Consultoria Exacttus, 
Wilma Torres e Eric Leão Cavalar. 
Os atuários explicaram o chamado déficit técnico atuarial e suas causas, além da necessidade 
de reservas para garantir a sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 
no futuro, com a adoção de medidas no presente. 
De acordo com o relatório, os cálculos demonstram que o plano apresenta um aumento no 
déficit técnico atuarial no montante de R$ 3.258.403,67 sendo necessários ajustes no atual 
Plano de Amortização do Déficit Técnico Atuarial do IPMP, considerando o atual plano de 
amortização do déficit por aportes, aprovado conforme decreto 3.262/2018 no valor total de 
R$ 47.910.577,58 (apurado na época). Com isso, o total no período aponta para um déficit 
técnico atuarial de R$51.168.981,25, no Relatório de Avaliação Atuarial de 2019, que 
precisará ser equacionado de forma integral conforme orientação da Secretaria de Políticas de 
Previdência Social e deverão ser redistribuídos no prazo remanescente de 28 anos até 2046, a 
taxa de juros de 6% a.a. 
Recomenda-se a implantação em lei municipal do custeio do plano com acréscimo de 0,22% 
na parte patronal e dos aportes para equacionamento do déficit apurados conforme os cálculos 
apresentados, bem como a revisão das atuais leis e normativos que regem os aumentos de 
cargos e salários dos servidores públicos municipais. O IPMP possui atualmente R$ 
61.117.734,65 em caixa, aplicados nos quatro grandes bancos do país, e paga 
aproximadamente R$ 370.761,79 (base março/19) em aposentadorias, pensões e auxilio 
doença. Até o momento, o Instituto gerencia 224 aposentadorias e pensões por morte como 
também é o responsável pelo futuro previdenciário de 739 servidores efetivos da Prefeitura e 
Câmara Municipal e também dos servidores já inativos e pensionistas do próprio instituto. 

Finalizado processo de Licitação saindo vencedor do certame o Senhor Ricardo José 
de Azeredo que assumiu os trabalhos junto ao IPMP em 15/04/2019 e em primeiro momento 
se deparou com algumas pendências deixadas pelo antigo assessor, que em seu ponto de vista 
não trará maiores complicações ao RPPS. 

Nada mais tendo a ser falado ou discutido, para constar lavrou-se à presente ata, que 
depois de lida segue APROVADA por unanimidade e devidamente assinada pelos 
conselheiros. 

Sala das reuniões, 17 de Abril de 2019. 
 

 
 

 
DURVALINA D. DOS SANTOS E SILVA                                       JOSÉ CRISTINO DO PRADO 
     Presidente do IPMP                                                                  Membro CMP                                
 
 
 
 
 
CÂNDIDA CAROLINA V. DA SILVA FARIA                                               JOSÉ NUNES                
                         Membro CMP                                                                                     Membro CMP                    
 
 
 
 
 
MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS     ANA FLAVIA NOGUEIRA SANTOS 

Membro CMP      Membro CF 
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NEIVANIA RODRIGUES P MOREIRA                                    JOSÉ BENTO DE A. MEDEIROS  
                    Membro CF                                                                                Membro CF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


