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ATA Nº 004/2022 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 março 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 fevereiro de 2022; 

2) Reestruturação do Setor Público/Governo do Banco do Brasil; 

3) Resgate parcial no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC 

RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001-55; 

4) Aditamento do contrato de Perícias Médicas; 

5) Projeto de Lei para reajuste no salário do cargo de presidente do IPMP; 

6) Apresentação, Análise e Deliberação de Cotações de Preços; 

7) Prorrogação de contrato; 
8) Reunião para apresentação e análise do Balanço das Contas do 

Exercício Financeiro de 2021. 

 

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

retorno de 0,18% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 1,37%, no 

período a carteira teve retorno de 0,69% e a meta foi de 2,32%. O patrimônio líquido 

do RPPS fechou o mês em R$ 80.626.489,11 (Oitenta Milhões, Seiscentos e Vinte e 

Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Onze 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, o presidente informou que no início do ano houve uma 

reestruturação do Setor Público/Governo do Banco do Brasil, na qual houve alteração 

do gerente e  apresentou para análise o extrato das contas correntes 130022-9 e 

17342-8, Agência 6640- Banco do Brasil, em que foi verificado que não foi aplicado o 

valor do aporte no valor de R$ 315.021,22 (trezentos e quinze mil e vinte e um reais e 

vinte e dois centavos) conforme oficio enviado no dia 23/02/2022. Em contato com o 

gerente conforme e-mail, notou-se que a aplicação ocorreu somente no dia 

17/03/2022, porém na conta previdenciária e não de aportes. Deste modo foi solicitado 

o resgate do valor aplicado erroneamente e será aplicado assim que o valor esteja  

disponível em conta corrente.  

3) E em análise dos saldos das contas previdenciárias, para cobertura da folha 

de pagamento do mês de Março de 2022, realizar resgate no valor de R$ 1.000.000,00 

(Um Milhão de Reais) do fundo de investimentos CAIXA BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001-55, tendo em vista a 

concessão de reajuste aos servidores municipais e professores retroativo a janeiro de 

2022, conforme Lei nº 3.357, de 21 de março de 2022, Lei Complementar nº 91, de 

21 de março de 2022 e Decreto n°. 3817 de 21 de marco de 2022. 
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4) O Presidente informou que o houve um aumento nos pedidos de 

aposentadorias por invalidez, tendo em vista que a Prefeitura realizou a contratação 

de perícia médica para os servidores municipais que se encontram de atestado 

médico, porém o quantitativo estipulado no contrato do médico perito do IPMP já está 

se esgotando, tendo em vista as perícias de reavaliação realizadas no 2021 em todos 

os aposentados por invalidez. Deste modo, para atender a demanda será necessário 

um aditamento de 25% no quantitativo do contrato, devido a urgência nas perícias.   

5) Foi encaminhado para o Prefeito a minuta do projeto de lei tratando do  

reajuste dos vencimentos do cargo de Presidente, tendo por escopo o reajuste no 

percentual de 6% (seis por cento),conforme concedido aos demais servidores 

municipais.  

 6) O Presidente apresentou aos conselheiros orçamentos para Aquisição de 
materiais de limpeza descartáveis, como segue: 
 

➢ Aquisição de materiais de limpeza descartáveis – Cotação 002/2022 

 

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

 
Encanto do Vale     VALOR TOTAL  R$ 275,40 * 
Darci Maria Almeida Soares - ME   VALOR TOTAL  R$ 297,50  

Mercadinho Gente Boa     VALOR TOTAL  R$ 395,00  
 

*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 que cotou todos 

os itens e conforme especificação solicitada: 

 

Cotação 002/2022  

Vencedor: Darci Maria Almeida Soares - ME 

Valor Total: R$ 297,50 

 

7) Foi repassado  foi repassado aos conselheiros que os contratos com 

RICARDO JOSÉ DE AZEREDO, referente a Serviços Técnicos de Consultoria e 

Assessoria Jurídica e Serviços Advocatícios, vencerá em 14/04/2022, devendo a 

Comissão de Licitação avaliar termo de aditamento ou nova cotação 

8) Por fim, o Presidente informou que será realizada uma reunião extraordinária 
no dia 30 de março as 14h, para apresentação e análise do Balanço das Contas do 
Exercício Financeiro de 2021. 

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 março 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 

 

 

 

 


