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ATA Nº 0012/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 

    
Aos vinte dias (20) dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um 

(2021), às 14h, reuniram-se o Presidente, Contadora e os membros do Conselho 
Municipal de Previdência, Conselho Fiscal, para a seguinte ordem do dia:  

 
32) Carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2021; 
33) Desenquadramento de Fundo - Aportes; 
34) Apresentação e Análise de Balancete referente ao mês de setembro 

de 2021 e Quadro de Investimentos; 
35) Relatório de Despesa Empenhadas em setembro de 2021; 
36) Congresso ABIPEM – 10 a 12 de novembro de 2021; 
37) Congresso ANEPREM – 22 a 24 de novembro de 2021 – Prêmio de 

Boas Práticas de Gestão Previdenciária; 
38) Certificação CPA10 – Tribunal de Contas de SP; 
39) Recolhimento Contribuição Patronal -Sentenças Judiciais; 
40) Prorrogação do contrato de Locação de Software para guarda de 

documentos. 
 

1) A carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2021 obteve 
retorno de -0,80% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 1,61%, 
no período a carteira teve retorno de -0,87% e a meta foi de 11,19%. O patrimônio 
líquido do RPPS fechou o mês em R$ 77.952.581,81 (Setenta e Sete Milhões, 
Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e 
Um Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme 
demonstra o relatório analítico dos investimentos.  

 
2) Com relação ao fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC 

RENDA FIXA, tendo em vista que devido as aplicações de aportes e a rentabilidade 
dos últimos meses se desenquadrou da estratégia de alocação prevista na política 
de investimentos, decidiu os membros que será aberta uma nova conta corrente 
exclusiva para os aportes no Banco do Brasil, com aplicação no fundo BB 
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 
(CNPJ: 35.292.588/0001-89) que é uma boa alternativa em linha com nossa 
estratégia de longo prazo e será verificado junto a Consultoria Financeira análise da 
carteira para enquadramento.  

 
3) Na sequência foi apresentado pela Contadora aos conselheiros o balancete 

referente ao mês de setembro de 2021; quadro de investimentos e sua análise, para 
a devida apreciação, como segue: 
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Análise Balancete Mensal – Setembro de 2021 

Mensal Acumulada 

Receita 
Despesa 

Empenhada 
Superavit Receita Despesa Superavit 

R$     
1.518.340,94 

R$          
594.746,35 

R$        
923.594,59 

R$  
8.343.402,12 

R$  
5.490.735,39 

R$ 
2.852.666,73 

 
Após a análise dos documentos os membros do Conselho Fiscal emitem 

POR UNANIMIDADE PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DOS MESMOS. 
 
4) O Presidente apresentou o Relatório de Despesas empenhadas em 

setembro de 2021, para acompanhamento e análise detalhada dos conselheiros dos 
gastos realizados. 

 
5) Foi repassado aos conselheiros a programação do 54° Congresso 

Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 10 e 12 de novembro de 2021 na 
cidade de Goiânia/GO, onde o Presidente demonstrou aos conselheiros a 
importância da participação para adquirir conhecimentos sobre os diversos temas 
que cercam os RPPS, conhecer detalhadamente as alterações na Legislação e 
interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas mais renomados do Brasil. 

 
6) E também foi repassado sobre o 20º Congresso Nacional de Previdência 

da ANEPREM, a ser realizado entre os dias 22 e 24 de novembro de 2021 na cidade 
de Ipojuca/PE, onde ocorrerá a solenidade de entrega do 12º Prêmio ANEPREM de 
Boas Práticas de Gestão Previdenciária, em que o IPMP foi classificado na 
modalidade Governança, categoria pequeno porte. 

 
7) Na sequência o Presidente apresentou o relatório da fiscalização  Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo referente as contas de 2020, destacou que os 
itens A.2.1, A.2.2 e A2.3 que tratam da comprovação experiência profissional e 
conhecimentos técnicos compatíveis com as atividades que exercem na gestão de 
investimentos de cada um dos membros do Conselho, conforme determina o § 2º do 
artigo 1º da Resolução CMN nº 3922/10, dos membros dos Conselhos, bem como 
comprovante de aprovação em exame de certificação organizado por entidade 
autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de 
capitais dos membros do Comitê de Investimento, conforme determina o art. 2º da 
Portaria MPS 519/11.  Os membros do Conselho informaram que estão cientes do 
referido apontamento pelo TCESP, e que  estão realizando  cursos de capacitação, 
bem como curso especifico CPA10 / CGRPPS. Todos os membros informaram, 
ainda, que irão realizar o agendamento da prova para a certificação. 

 
8) O Presidente apresentou cálculo efetuado pela contadora do IPMP com 

base de outubro de 2021, referente ao recolhimento da Contribuição Patronal 
oriundos de Sentenças Judicias, que até o momento a Prefeitura não repassou. Esta 
medida se faz necessária para atendimento ao disposto no inciso I do artigo 38 da 
Lei Complementar N° 66/2016. Desta forma será encaminhado ofício à Prefeitura 
para recolhimento da Contribuição Patronal apurada e que após este pagamento 
será efetuado o repasse do Imposto de Renda dos aposentados, pensionistas e 
servidores do Instituto.  
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9) Por fim, foi repassado também aos conselhos que o contrato com a 

empresa ANDRÉ BATISTELA ME - Locação de Software para guarda de 
documentos, vencerá em 05/11/2021, devendo a Comissão de Licitação avaliar 
termo de aditamento ou nova cotação 
 

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, 20 de outubro de 2021. 

 
 

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS JOSÉ CRISTINO DO PRADO 
Presidente IPMP Membro CMP 

  
 
 

MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS SUELY APARECIDA FARIA DOS S. 
BARROS 

Membro CMP Membro CMP 

 
 

JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Membro CMP 

 
 

ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA 
SILVA 

 Membro CF 

 
JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS 

Membro CF 
 

 
CÂNDIDA CAROLINA VIEIRA DA SILVA 

FARIA 
Membro CF 

 
 

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  
Contadora 


