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ATA Nº 003/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 

    

Aos vinte e três dias (23) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte dois 

(2022), ás 14h, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e 

Conselho Fiscal, para a seguinte ordem do dia:  

 

1) Carteira de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2022; 

2) Apresentação e Análise de Balancetes referente ao mês de janeiro de 

2022 e Quadro de Investimentos; 

3) Relatório de Despesa Empenhadas em janeiro de 2022; 

4) Situação dos processos de aposentadorias e pensões; 

5) Relatório de Avaliação Atuarial 2022; 

6) Prorrogação de contrato; 

7) Apresentação, Análise e Deliberação de Cotações de Preços. 

 

1) A carteira de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2022 obteve 

retorno de 0,51% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,94%, no 

período a carteira teve retorno de 0,51% e a meta foi de 0,94%. O patrimônio líquido 

do RPPS fechou o mês em R$ 80.756.039,60 (Oitenta Milhões, Setecentos e 

Cinquenta e Seis Mil, Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos) com recursos 

aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos 

investimentos. Ressaltou que todos os ativos estão enquadrados perante a resolução 

e política de investimentos.  

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

referente ao mês de janeiro de 2022; quadro de investimentos e sua análise, para a 

devida apreciação, como segue: 

 

Análise Balancete Mensal – Janeiro de 2022 

Mensal Acumulada 

Receita 
Despesa 

Empenhada 
Superavit Receita Despesa Superavit 

R$ 1.023.753,50 R$ 727.853,13 R$ 295.900,37 R$ 1.023.753,50 R$ 727.853,13 R$ 295.900,37 

 

Após a análise dos documentos os membros do Conselho Fiscal emitem POR 

UNANIMIDADE PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DOS MESMOS. 

 

3) Foi apresentado o Relatório de Despesas empenhadas em janeiro de 2022, 

para acompanhamento e análise detalhada dos conselheiros dos gastos realizados. 

4) Na sequência o Presidente informou que o houve um aumento no início do 

ano nos pedidos de aposentadoria e pensão por morte, e que ainda devido a 

modificações no quadro de pessoal do setor de Recursos Humanos da Prefeitura, o 

trâmite dos processos está levando um tempo maior para finalização, porém a equipe 
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do IPMP está se esforçando para que os processos sejam finalizados o mais breve 

possível.  

5) O presidente informou ainda que já encaminhou o banco de dados para a 

empresa contratada elaborar a Avaliação Atuarial 2022 e que em breve será realizada 

Audiência Pública para apresentação.  

6) Foi repassado  foi repassado aos conselheiros que os contratos com a 

empresa SERVAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA, referente a prestação de 

serviços contábeis especializados, assessoria, consultoria e acompanhamento da 

execução orçamentária e financeira com análise e revisão dos registros e das 

demonstrações contábeis, junto a tesouraria do instituto, elaboração de balancetes 

mensais dos recursos movimentados diretamente pelo Instituto de Previdência do 

Município de Paraibuna – IPMP, Prestação de Contas Anual – PCA e alimentação de 

sistemas exigidos juntos ao MPAS/PCASP e TCE, vencerá em 15/03/2022, devendo 

a Comissão de Licitação avaliar termo de aditamento ou nova cotação 

7) Por fim, o Presidente apresentou aos conselheiros orçamentos para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios, como segue: 
 

➢ Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza – Cotação 

001/2022 

 

Justificativa: A contratação se faz decorrente a necessidade do IPMP.  

 
JB Mercearia Vale Mais     VALOR TOTAL  R$ 540,35 */** 
Jardim das Flores - Mercado    VALOR TOTAL  R$ 822,54* 
Mercadinho Gente Boa     VALOR TOTAL  R$ R$ 1.068,76  
Isabel Arnau de Siqueira    VALOR TOTAL  R$ 1.091,79 */** 

 

*Não cotou todos os itens 

**Não cotou conforme solicitado 

 

Após a análise dos preços e especificações os membros POR 

UNANIMIDADE APROVARAM AS COTAÇÕES, sendo declarado vencedor do 

processo de cotação a empresa abaixo relacionada, tendo em vista a única que cotou 

todos os itens e conforme especificação solicitada: 

 

Cotação 001/2022  

Vencedor: MERCADINHO GENTE BOA 

Valor Total: R$ 1.068,76 

 
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. 
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Sala das reuniões, 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

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 

 


