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ATA Nº 08/2018 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 

   Aos Onze (11) dias do mês de Julho do ano dois mil e dezoito 
(2018), reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal 
para a seguinte ordem do dia: 1) Carteira de Investimentos Junho/18; 2) Impacto 
financeiro e Atuarial.  

1 - Foi repassada pelo Comitê a carteira de investimentos referente ao mês de junho 
onde a mesma obteve retorno negativo de 0,07% durante o mês e a meta atuarial no mesmo 
período foi de 1,75%. No ano a rentabilidade foi de 1,94% e a meta atuarial no mesmo 
período foi de 5,59%, ficando 3,65% abaixo da meta. Quanto ao enquadramento perante a 
Resolução 3.922/2010 e 4.604/18 e Politica de Investimentos, os ativos se encontram 
regulares, sendo que a maior concentração ainda continua sendo na Renda Fixa. O patrimônio 
líquido do RPPS fechou o mês em R$ 52.751.960,65 (Cinquenta e Dois Milhões, Setecentos e 
Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos) com 
recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstrou o relatório analítico dos 
investimentos. 

Conforme colocado em reunião extraordinária de 28/06 p.p., foi encaminhado à 
consultoria Crédito e Mercado alguns fundos para serem analisados como possíveis 
estratégias de diversificação e as orientações foram as seguintes: 

Com exceção ao fundo CEF FII RIO BRAVO que por hora se encontra 
desenquadrado por não preencher as exigências especificadas no artigo 8º, inciso IV, alínea b 
da resolução 3.922 e suas alterações e o fundo ITAÚ MULTIMERCADO JUROS E 
MOEDA FICFI não recomendado o aporte no fundo analisado, pois o mesmo não possui 
características de um fundo multimercado. A carteira possui concentração em títulos públicos 
e operações compromissadas, sendo inadequada para a diversificação dos investimentos, os 
demais fundos BB IPCA III CREDITO PRIVADO; BB MULTIMERCADO 
PREVIDENCIARIO LP; BRADESCO SELECTION FI AÇÕES; ITAÚ ALOCAÇÃO 
DINÂMICA II FIC RF são boas oportunidades de diversificação e rentabilidade da carteira. 

Lembrando sempre que deveremos acompanhar a evolução dos mesmos e aguardar o 
melhor momento para aportes, como também, conhecer melhor os fundos imobiliários, de 
participações, crédito privado entre outros.  

Como o cenário econômico mostra uma possível melhora durante o período, 
continuaremos acompanhando a evolução da carteira dos investimentos aguardando o melhor 
momento para realizar migrações. 

2 – Foi discutido a respeito do impacto financeiro e atuarial sobre a folha dos 
aposentados e pensionistas do RPPS a cerca da reestruturação do estatuto do servidor 
municipal e o plano de carreira dos mesmos. Com essa reestruturação os salários e 
vencimentos dos inativos e pensionistas pagos pelo RPPS serão modificados, para aqueles 
que tem reajuste pela paridade, como também aos servidores cedidos ao órgão, elevando 
assim o valor  da folha de pagamento dos mesmos. Não houve prévia discussão da referida 
reestruturação com os setores jurídico e financeiro do IPMP para realizar um estudo do 
impacto financeiro e atuarial e dessa forma termos uma noção do quanto impactará. Sendo 
assim o próximo cálculo atuarial poderá apontar elevação da alíquota patronal, valores do 
aporte para amortização déficit atuarial bem como uma possível elevação da contribuição dos 
servidores.    

Foi discutido também entre os membros as alterações necessárias na Lei 0066/2016 
onde vários artigos serão revistos e alterados para adequação da lei em vigor. 
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  Nada mais tendo a ser tratado ou discutido encerrou-se a presente reunião sendo as matérias 
apresentadas votadas e aprovadas por unanimidade pelos membros dos conselhos. 
Para constar lavrou-se a presente ata que segue subscrita por seus membros. 

 
    

Sala das reuniões, 11 de Julho de 2018. 
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