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ATA Nº 07/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 

   
Aos Quinze (15) dias do mês de Maio do ano dois mil e dezenove (2019), reuniram-

se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Fiscal do IPMP, exceto o conselheiro 
José Cristino do Prado, atestado anexo, para a seguinte ordem do dia: 1) Investimentos; 2) 
Balancete Abril/19; análise do balancete e Quadro dos investimentos; 3) 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). 

2) A contadora apresentou aos conselhos o balancete referente ao mês de Abril/19; 
quadro de investimentos e sua análise, para a devida apreciação, como segue: 

 
   MENSAL 
Mês  Receita  Despesa Empenhada  Superavit 
Abril  R$ 1.546.879,04 R$ 464.782,64  R$ 1.082.096,40 
 
   ACUMULADA 

     Receita  Despesa   Superavit 
R$ 3.658.484,27 R$ 1.971.929,36 R$ 1.686.554,91 

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

FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DOS MESMOS. 
 

Assessor Jurídico apresentou relatório (anexo) a cerca das ações judiciais ajuizadas 
pelos professores aposentados do IPMP quanto a adequação do piso nacional do magistério. 
Anteriormente eram feitos recursos quanto as decisões proferidas pelo Juizado Especial das 
Fazendas Publicas da Comarca de Paraibuna, que em primeira condenação não é necessário 
pagar à parte requerente da ação honorários advocatícios de sucumbência. Contudo, ao 
recorrer dessa sentença, que acabou sendo mantida em todos os casos, o colégio recursal 
agrega à condenado mais 20% do valor dos atrasados à título de honorários de sucumbência. 
Dessa forma solicita aos conselheiros aprovação para não recorrer das sentenças evitando 
assim prejuízos aos cofres do IPMP, visto que se for considerar uma aplicação do valor da 
condenação pelo período que se leva para julgar os recursos, o valor do seu rendimento jamais 
alcançaria a casa de 20% sobre o capital aplicado. 

Eleição para escolha dos conselheiros deliberativo e fiscal acontecerá em 11/06/2019 
tendo sido publicado edital no site do IPMP, como também afixado na prefeitura e câmara 
municipal. Encaminhado o comunicado para todos os setores públicos para dar publicidade e 
transparência quanto às inscrições no período de 15 a 24/05/2019.  

Foi elaborada portaria (anexo) que nomeia a comissão eleitoral achando por bem 
manter os mesmos membros da eleição anterior para maior agilidade dos trabalhos.  

O Projeto de Lei Complementar encaminhado à prefeitura para alteração de artigos 
da LC 0066/16 foi revisado pelo setor jurídico da mesma e aprovadas pelos conselhos as 
ressalvas apresentadas. Em seguida foi encaminhada a câmara municipal para deliberação e 
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votação e segundo informações foi finalizada em 06/05 p.p e estamos aguardando o envio da 
referida Lei ao IPMP. 

A Escola Virtual em parceria com a SPS disponibiliza cursos on-line RPPS 
totalmente gratuitos, entre eles: eSocial para Órgãos Públicos – RPPS; Gestão de Consultas e 
Normas GERID/GESCON – RPPS; Demonstrativos de Investimentos do RPPS – DAIR E 
DPIN; A Previdência Social dos servidores Públicos: RPPS e Pró-Gestão RPPS. 

Para se inscrever basta acessar a pagina da previdência social 
www.previdencia.gov.br no link previdência no serviço publico e escolher o curso de 
preferencia. 

Foram apresentados orçamentos para prestação de serviços de instalação de PABX e 
Multifuncional em rede como segue: 

 
INSTALAÇÃO MULTIFUNCIONAL EM REDE 
 
DOMINGOS SILVA & CAMARGO RIBEIRO LTDA ME   R$  
HDK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA    R$  
LUCAN MEDEIROS ME      R$  
 
Sendo vencedora empresa   
 
INSTALAÇÃO PABX 
 
LEANDRO HENRIQUE BARBOSA ME     R$ 2.900,00  
TRADING TELECOMUNICAÇÕES LTDA    R$ 3.100,00  
REDESYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME   R$ 3.550,00 
 
Sendo vencedor Leandro Henrique Barbosa ME.. 
 
 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, 15 de Maio de 2019. 
 
 

 
DURVALINA D. DOS SANTOS E SILVA   JOSÉ NUNES 
                Presidente do IPMP     Membro CMP 
 
 
 
CÂNDIDA CAROLINA V. DA SILVA FARIA  MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS                                         
                         Membro CMP                        Membro CMP                                                                   
 
 
 
ANA FLAVIA NOGUEIRA SANTOS  NEIVÂNIA RODRIGUES P MOREIRA 
                    Membro CF      Membro CF 
 
 
 

JOSÉ BENTO DE A. MEDEIROS 
Membro CF 

 


