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ATA Nº 012/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA. 
 
 Aos Onze (11) dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte (2020), 

reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, para a seguinte ordem do dia: 

 

1) Folha de Pagamento; 
2) Obrigações Patronais pagas a maior – Câmara Municipal de Paraibuna 
 
Em análise do Comitê, para cobertura da folha de pagamento do mês de Novembro, 

bem como pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro dos Aposentados e 

Pensionistas de 2020, realizar resgate no valor de R$ 367.064,71 (Trezentos e 

Sessenta e Sete Mil e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos) do fundo 

de investimentos BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ 13.077.418/0001-49). 
Tendo em vista o processo administrativo nº 26/2020 relativo a devoluções de 

valores pagos a maior no que concerne à cota patronal da contribuição 

previdenciária recolhidos pela Câmara Municipal deste Município aos cofres do 

IPMP, ante a alegação de que tal recolhimento se dera com base em alíquotas 

superiores a 17%, fixada nos termos da Lei Municipal 3.084/2017. Foi encaminhado 

ao jurídico, que emitiu parecer favorável a devolução e o processo será 

encaminhado para a contabilidade para atualização e correção dos valores, com a 

vinda dos autos será efetuado o pagamento. Em análise do Comitê decidiu que após 

apuração do valor devido seja efetuado resgate do fundo BB PERFIL FIC RENDA 
FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ 13.077.418/0001-49) para 

a realização da devolução. 

Nada mais tendo a ser tratado ou discutido encerrou-se a presente reunião estando 

os membros do comitê em pleno acordo com as decisões aqui descritas e levando 

ao conhecimento dos conselhos deliberativo e fiscal para aprovação da mesma.   

 

Lavrou-se a presente ata que segue subscrita por seus membros. 

 

   Sala das reuniões, 11 de novembro de 2020. 

 

 
GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 

Presidente Comitê 
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