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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2019 
 

O Instituto de Previdência do Município de Paraibuna - 
I.P.M.P., mediante contribuição dos servidores do Município e das Autarquias 
Municipais, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares ou morte daqueles de quem dependiam economicamente, 
mediante o pagamento de proventos aos inativos ou beneficiários do contribuinte. 

 
Dentro das suas prerrogativas, no início do exercício foi 

nomeada a Comissão Permanente de Licitação, Comitê de Investimentos e 
procedeu-se à eleição entre os membros para o exercício do cargo de vice- 
Presidente do I.P.M.P e aprovação do balanço do exercício de 2019. 

 
No período de janeiro a dezembro de 2019, foram 

concedidas 18 (dezoito) aposentadorias e 00 (zero) pensões, mediante o devido 
processo de comprovação do direito ao percebimento do benefício e parecer 
jurídico de aprovação, encerrando o exercício de 2019 com 155 (cento e cinquenta 
e cinco) inativos e 81 (oitenta e um) pensionistas. 

 
O Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal, 

reuniram-se mensalmente durante o exercício de 2019, após as devidas 
convocações constando a ordem do dia, tendo sido tratada e aprovada matéria de 
sua competência, conforme a Lei Complementar nº 66/2016, que constam das 
atas do exercício. 

 
O Comitê de Investimentos reuniu-se mensalmente para 

análise dos investimentos, verificando a viabilidade de manutenção ou alteração 
dos mesmos, conforme relatórios aprovados, bem como elaboração e ou alteração 
da Politica de Investimentos. 

 
Nas reuniões dos conselhos Fiscal e Deliberativo, foram 

realizadas apresentações da Carteira de Investimentos em que eram decididas em 
conjunto com o Comitê de Investimentos providências que deveriam ser adotadas 
como resgate, aplicação e migrações dos investimentos, para diversificação dos 
ativos e garantia dos melhores rendimentos ao IPMP. 

 
A meta atuarial para o período foi de 9,86% e o resultado 

obtido foi de 1 3 , 0 3 %. 
 

O IPMP durante o exercício firmou 09 (nove) contratos e 
04 (quatro) termos de aditamento para contratação de prestação de serviços 
necessários ao bom andamento do Regime Próprio de Previdência, conforme 
relação que consta da prestação de contas. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 

O Município durante o exercício de 2019 efetuou os 
repasses nos prazos previstos em lei, encontrando-se regular perante o Ministério 
da Previdência Social. 

 
Para o exercício de 2020 foram feitas as seguintes 

recomendações na avaliação atuarial exarada no Parecer Atuarial do exercício de 
2019: Implementação de processos de gestão atuarial; aperfeiçoamento da 
legislação do RPPS em referência à concessão e auditoria dos benefícios e custeio 
administrativo mantido para o próximo exercício. 

 
Em 20 de Novembro de 2019 foi aprovada a Politica de 

Investimentos para o exercício de 2020.  
O responsável pelo controle interno emitiu relatório 

bimestral, não tendo apresentado recomendações. 
 

O Conselho Deliberativo encerrou o exercício do ano 
2019, cumprindo as atribuições que lhes são conferidas por Lei, em especial o 
cumprimento da legislação em todos os seus atos. 

 

Paraibuna, 04 de Novembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS 
            Presidente I.P.M.P. 


