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Mais do que um direito, aposentar-se é um privilégio.



,____ . _ \I \_/\0A ._...~..v \.»\I1YO\./l4 I I vu,DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
SOCIAL DO MUNICIPIO DE JALES.

Aos vinte dias do més fevereiro do ano de dois mil e vinte_ as Dezessete horas e trinta minutes,
atendendo convocaqao do superintendente do lnstituto Municipal de Previdéncia Social de
Jales, reuniram-se na sede propria do instituto, situado na Rua Sete, numero dois mil e setenta
e dois, Centro, os seguintes membros do Conselho Consultivo, Deliberativo e Fiscal do
Instituto: Luiz Antonio Abra, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Elaine Cristina Magri da
Silva; Marisley Berceli Nascimento; Hulda Cardoso de Carvalho; Sergio Luiz Casteletti
Valerio; Admildo Jose Ferreira do Santos e Rosana Moraes Pivoto, compareceram também
diretoria executiva deste instituto, Claudir Balestreiro — Superintendente, Dr. Igor Santos
Pimentel » Procurador Juridico e Jorge Paulo Guzzo, contador. A reuniao foi iniciada pelo
presidente que agradeceu a presenea de todos e deu instalada a reuniao do Conselho.
1) Apresentaeio do célculo atuarial 2020, via web, pelo Dr. Eduardo Pereira dos Santosz,
2) Balancete Financeirn referente aos meses de Dezembro/2019, contendo relatorio de
receitas e despesas; balancete de vericaoo; balanccte extra o mes; 3) Relatério Analitico
de Investimenros, e deliberaoées do comité de Investirnentos referente aos meses deJaneiru/2020; 4) Minuta do Calendério de reunies do conselho e 5) Processos de
aposentadorias dos segurados: Luiz Carlos Fernandes; Joio de Souza; Aparecida da Silva
Bellotto Moraes, Moyses Benedito Maximiano de Matos e I-Ielio Jose de Nascimento. Apés
apresentar a paura Fol encanliuhado pela superintendéncia, OI) Apresentaqo do calculo
atuarial 2020, via web, pelo Dr. Eduardo Pereira dos Santos: O superintendente agradeceu a
presenqa de todos, principalmente do atuario Dr. Eduardo Pereira dos Santos, que via web,
disponibilizou certo tempo para fazer sua apresentaeao e passou a palavra ao atuario. Dr.
Eduardo disse que esta sempre disponivel para tirar quaisquer duvidas sobre a questo atuarial,
que agradece a conanoa pela sua contratagio. Disse que este ano, devido a promulgaeao da
Emenda Constitucional n.° O3/2019 houve a necessidade de que os RPPS realizasse dois
recalculos atuariais, sendo um com dados atuais e outro com as possiveis alteraeoes e
adequaooes legislativas. Que hoje ira fazer a apresentagao somente da apresentaeo do primeiro
célculo, ou seja, com dados atuais, e posteriomiente ira apresentar outro relatorioi Disse que
realizou dois calculos, sendo 0 primeiro com segurados e pensionistas mantidos pelos tesouro
e 0 segundo com dados e segurados de responsabilidade do RPPS, que os calculos realizados
foram embasados nas atuais legislagoes federal e do municipio, bem como nos relatorios ~atualizado do IBGE, que diferentemente dos anos anteriores, este ano teremos que se adequar
as portarias federais, como por exemplos, com referéncia o calculo de tabuas biométricas, ,realimmos 0 calculo de mortaliclade e expectativa de vida segregada por sexo, pois confom1e%'/(Z/
dados do IBGE foi vericado que enquanto as pessoas do sexo masculino apresentou /1 51/expectativa de vida dc 72,53 anos do sexo feminino é de 79,62 anos, e este dados ira inuenciar\ \

Y€y_~‘C;\
‘ Al

/ kt K



_ _ ______.._.,..e, ,.,.... v\1AAA\/Alain yuuulll llUl!1l uu ieiuiuu <13
pagina 47 do relatorio, ha grande predominncia de servidores ativos do sexo feminino, ou seja.
69,50"/0. Outro ponto que destacamos e tivemos que adequar. refere-se ao plano de amorlizaeao,
que a partir desle ano livemos que inserir osjuros anuais no plano, porem a mesma legislaeao
aulorizou a reoalcular plano para 35 anos, que ate’ o ultimo ano, seria de 27 anos. que sabre o
plano efetuamos a segregaeao dos valores para a Prefeitura, Camara e para 0 RPPS, de acordo
com o valor da folha salarial. Que sobre os alivos do plano foram analisados os saldos
nanceiros e imoveis, ou seja, R$ 55.938.002,94 (cinquenta e cinco milhes, novecentos e trima
e oiio mil e dois reais e noventa e quatro centavos), dos valores de dividas confessadas do ente
no valor de R$ l6.283.95l,77 (dezesseis milhoes, duzentos e oitenta e trés mil, novecentos e
cinquenta e um reais e setenta e sets centavos), do plano de amortizago vigente em lei, ou seja,
de R$ 336.893.550,52 (trezentos e lrinta e seis milhoes, oitoeentos e novema e tres mil,
quinhemos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) e valores referentes a compensaeio
nanceira no valor de R$ 26.547.726,81 (vinte e seis milhoes, quinhentos e quarenta e sete mil,
setecentos e vinle e seis reais e oitenta e um ceniavos). que sobre os compromissos do piano,
projetamos sobre os beneficios concedidos 0 valor de RS l97,576,609,76 (cento e novema e
sete milhes, quinhentos e setema e seis mil, seiscentos e nove reais e setenla e seis centavos)
e benecios a conceder no valor de R$ 183.544,271,94 lolalizando entao R$ 38l,120,28l,71
que descontados os valores dos ativos do plano, resuliou em no décit atuarial de R$ -
282.443.600,19 (duzentos e oitenla e dois milhoes, quatrocentos e quarenta e trés mil e
seiscemos reais e dezenove centavos), que para cobenura deste décit, apresentamos o plano
de amortizaeao conforme pagina 33 do relatorio, ou seja, para 0 ano do 2020 0 repasse de apone
para cobertura do decit por ano dc RS 8.268.703,56 (oito milhoes, duzentos e sessenta e oito
mil, setecentos e trés reais e cinquema e seis centavos), sendo segregados para 0 ente no valor
de R$ 8.l09.957,59 (oito milhées, cemo e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta e nove cemavos), para a Camara Municipal no valor de R$ 143.529,74 (cento e
quarenta e lrés mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) e para o IMPS
no valor de R$ 15,216,73 (quinze mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e trés centavos).Que
sobre a evolueao do decit atuarial, tivemos redueao do valor em 26% referenle ao exercicio
de 2019. Que o relatério segue com dados esiatislicos do grupo de segurados do RPPS, com
destaque 0 relalorio contido na pagina 45, referente as admiss6es do regime previdenciario,
noiamos que houve grande evolueao no ano de 2018, porem se manteve a tendéncia de
anamento na base da piramide etaria do regime, que esle processo é uma tendéncia na
evolueao demograca do pais. Terminado sua explanaeo o superintendente abriu para as
perguntas ou indagaees, aproveitando perguntou a0 atuario, que considerando os dados \
apresentados, qual a siruaoo do nosso regime préprio em comparaeéo a outros regimes, e
respondendo 0 atuario disse que em comparaeo a outros municipios na qua] presta assessoria, /. ,‘
que Jales esta bem equilibrado e que vem cumprindo os planos de amortizaeao, mas que ve /&/(/
come imprescindivel o esforeo de iodos para que 0 municipio se adeque as alteragoes contidas V



Que sugere que aguardamos e emisso do novo calculo, com 0 impaeto da PEC 103/2019, e de
possiveis alteraooes legislativas, para dar andamento no processo de registro do referido DRAA.
N50 havendo mais perguntas 0 presidente agradeceu a participaeio do atuério e nalizou a
apresentaeao. 02)Bala.ncete Financeiro referente aos meses de Dezembro/2019, contendo
relatério de receitas e despesas; balancete de vericaeéog balancete extra 0 més: Foi apresentado
aos membros pelo presidente, os relatorios linanceiros do instituto, referente ao més de
dezembro, sendo, diario de bancos, contendo os saldos do nal do Mes, que totalizaram R$
47.729.793,02 (quarenta e sete milhes, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e
trés reais e dois centavos), 0 balancete de receitas que totalizaram no més R$ 31930.078,40 (trés
milhes, novecentos e trinta mil, sctenta e oito reais e quarenta centavos), que 0 presidents
justicou este valor, dizendo que houve 0 pagamento neste més das contribuieoes
previdenciérias em atraso referenles aos meses de outubro, novembro e do 13“ terceiro, que
tolalizaram R$ 1.729.807,25 (urn milhao, setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e sete reais
e vinte e cinco centavos), repasse referente ao COMPREV de Dezembro e 13° salario de R$
1 l6.606,28 (ccnto e dezesseis mil, seiscentos e seis reais e vime e oito centavos), contribuigoes
prcvidenciirias do servidor de R$ 767.000,63 (setecentos e sessenta e sete mil reais e sessenta
e trés centavos), de parcelamentos no valor total de R$ 423.326,36 (quatrocentos e vinte e trés
mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e seis cemavos), referentes ajuros e correeoes no valor
de RS 893133184 (oitocentos e noventa e trés mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos). Que sobre relatorio de Despesas, tivemos total de R$ 4.4324l55,36 (quatro
milhoes, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos),
sendo R$ 4.379.886,46 (qualw milhes, trezentos e setenta e nove mil, oitocenlos e oitenta e
seis reais e quarenta e seis centavos) com a folha salarial e de R$ 52.268,90 (cinquenta e dois
mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) com despesas administrativas. Opresidentejusticou 0 valor alto das despesas, que no mes so contabilizadas e pagas trés folhas
de pagamento, on seja, referente 0 mes de novembro, do 13° salario e antecipaeao do pagamento
do Més de dezembro. Foi apresentado o relatério extra oreamentario, balancete de vericaeao
e nao havendo duvidas 0 presidente passou para o préximo item da pauta. 03) Relatorio
Analitico de Investimentos, e deliberaeoes do comité de lnvestimentos referente aos meses de
Janeiro/2020: O presidente repassou para vericaeo dos membros, 0 relatério de investimentos
referente ao més de janeiro e o relatério de deliberaqes do comité de investimentos, com os
seguintes dados: Que no mes teve retorno Positivo nas aplicaecs de 0,33%( R$ l62.357,26).
cando abaixo da meta atuarial do més que foi de 0,71%. Sobre 0 comparativo de
aplicages/Resgates no mes tivemos resgates menor que aplicaooes de RS 3.557.806,78. ’_Atualmente estamos com R$ 49.977/167,39 na carteira de investimentos. O presidentejustica
o numero menor de resgates considerando que no més no tivemos pagamento de folha salarial. "
Que as alteraees na carteira, confonne deliberaeoes do comité foram: No Fundo Caixa Brasiloléyék
IRFM-I foram aplicados R$ 2.559.590,01 (dois milhoes, quinhentos e cinquenta e nove mil,
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aplicados R$ 2.128.016,70 (dois milhoes, cento e vinte e oito mil, dezesseis reais e setema
centavos) e efetuado resgate de R$ l.l29.800,83 (um milho, cento e vinte e nove mil eoitocentos reais e oitema e trés cemavos. 04) Minuta do Calendario dc reunies do conselho: Opresideme repassou aos membros, copias da proposituras referentes ao calcndario dc reunioes
ordinérias do conselho, senclo assim previstas: 18/03; 14/04; 20/05; 17/06;15/07;
19/08;16/09;14/10;18/11 e 16/10. lnfonna ainda que estas datas poderéo ser alteradas, caso
houver necessidade pelos membros, mas que deveré ser comunicado antecipadameme. 05)
Processes dc aposenladorias dos segurados: O presidente apresentou aos membros, os processos
de aposentadorias dos segurados: Luiz Carlos Fernandes; J050 de Souza; Aparecida da Silva
Bellotto Moraes, Moyses Benedito Maximiano de Matos e Helio Jose de Nascimento, que
passou a ser matéria de anélise dos membros. N50 havendo outros assuntos a serem discutidas,
colocou se em vota<;5o todas as matérias desta reuniao, sendo aprovadas por unanimidade sem
ressalvas, pclos membros. Concluidos cs trabalhos, 0 Sr. Luiz Antonio Abra, passou a palavra
para quisesse se manifestar e, na auséncia de manifestaqao, deu»se per encerrada a reuniao. Eu,
Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo Senhor Presidente e demais
membros, assinada. Jales, 20 de fevereiro de 2020.
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