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ATA Nº 03/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 

    
Aos doze (12) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte (2020), reuniram-se 

os membros do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal, para a seguinte ordem 
do dia:  

 
7) Apresentação e Análise de Balancetes referente ao mês de janeiro de 2019 e 

Quadro de Investimentos; 
8) Parcelamento da diferença a recolher dos aportes 2019 conforme Decreto n° 

3400 de 30 de maio de 2019;   
9) Revisão da Verba de Representação do Presidente e aos Membros do 

Conselho; 
10) Outros assuntos pertinentes ao órgão. 

 
1) A contadora Ana Maria de Carvalho Pinto apresentou aos conselhos o balancete 

referente ao mês de janeiro de 2020 (doc. 1) e sua análise (doc. 2), para a devida apreciação, 
como segue: 

 
  MENSAL 
MÊS  Receita   Despesa Empenhada   Superavit 
Janeiro R$ 794.803,65  R$ 586.551,54   R$ 208.252,11 

   
ACUMULADA 

    Receita   Despesa    Superavit 
R$ 794.803,65  R$ 586.551,54   R$ 208.252,11 

 

Após a análise dos documentos os membros do Conselho Fiscal emitem POR 
UNANIMIDADE PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DOS MESMOS. 
 

2) O Presidente informou aos conselheiros que a Prefeitura realizou o pagamento da 
primeira parcela do acordo referente a diferença dos aportes de 2019, conforme deliberado na 
última reunião.  

3) Na sequência, o presidente apresentou para análise e deliberação o valor 
reajustado da verba de representação, obtido através de média dos índices inflacionários de 
janeiro de 2017 a janeiro de 2020, ressaltando que o último reajuste foi concedido em 2017 
(doc. 3). 

O valor reajustado com a média dos índices é de R$ 288,44 (duzentos e oitenta e oito 

reais e quarenta e quatro centavos), conforme cálculo do assessor jurídico (doc. 4), estando 

dentro do limite da taxa de administração, conforme relatório da Contadora (doc. 5 ), e que 

após a análise, os membros POR UNANIMIDADE APROVARAM O VALOR DA 
VERBA DE REPRESENTAÇÃO.  

 
4) Ato continuo, o Presidente comentou sobre a possibilidade de concessão da folha 

de pagamento dos aposentados e pensionistas, uma vez que atualmente o pagamento de 
benefícios é realizado em vários bancos, dificultando a rotina administrativa e sem nenhum 
retorno para o Instituto. 
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O Presidente informou que o Projeto de Lei Complementar visando a adequação do 

cargo de Presidente, encontra-se na Câmara Municipal para votação.  
Foi repassado aos conselheiros a programação do 2° Congresso Brasileiro de 

Investimentos dos RPPS, a ser realizado entre os dias 11 e 13 de março de 2020 na cidade de 
Florianópolis/SC (doc. 6), onde o Presidente demonstrou aos conselheiros a importância da 
participação do Comitê de Investimentos, tendo em vista o atual cenário econômico. Foi 
repassado também aos conselhos que o contrato com a empresa Servam – Serviços de 
Assessoria a Municípios vencerá em 09/03/2020, devendo a Comissão de Licitação avaliar 
termo de aditamento ou nova licitação.    

Por fim, o Presidente solicitou informações aos membros quanto ao andamento nos 
estudos para a certificação CPA10, tendo em vista a obrigatoriedade de certificação de todos 
os membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, conforme Lei 
13.846/2019, sendo que foi informado pelos membros que irão realizar a prova de certificação 
em breve. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a palavra à disposição dos 
conselheiros e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, para constar lavrou-se 
à presente ata, que segue abaixo assinada por todos os presentes. 
 

Sala das reuniões, 12 de janeiro de 2020. 

 

 

 
GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS JOSÉ CRISTINO DO PRADO 

Presidente Interino IPMP 
 Membro CMP 

  
 
 

JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS 
Membro CMP Membro CMP 

 
 
 

SUELY APARECIDA FARIA DOS S. BARROS ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA 
Membro CMP Membro CF 

 
 

ARINE APARECIDA DAS NEVES JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS 
Membro CF Membro CF 

 
 

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO 
Contadora  

 
 
 
 
 


