
DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES. 


Considerando a pandemia do Coronavirus (COVID-19) e a necessidade de preservar saúde dos 

membros e visando atender as recomendações dos órgãos sanitários e aos Atas Estaduais e 

Municipais, os membros do conselho previamente acordaram que as reuniões deste conselho, 
passam excepcionalmente ser realizadas através de videoconferência. Informa ainda que os 

relatórios e documentações já foram enviadas por e-mail para todos os membros. Que no dia 

19 do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, após as devidas conexões, e com a presença 
dos membros que abaixo assina, deu se iniciada a reunião com a leitura da pauta do dia sendo: 

Pauta. 01) Balancete Financeiro referente aos meses de Junho/2020, contendo relatório de 

receitas e despesas; balancete de verificação; balancete extra o mêsj 02) Relatório 
Analítico de Investimentos, e das deliberações do comitê de Investimentos referente aos 

meses de Junho e do primeiro semestre de 2020; 03) Processo De Credenciamento De 

Instituições Financeiras - 2020; 04) Relatório financeiro e de governança referente ao 
primeiro semestre de 2020, na qual solicita autorização para este superintendente 

juntamente com o contador deste instituto possa participar da reunião, para apresentação 

e explanação dos relatórios; OS) Autorização para que as atas de reuniões dos conselhos e 
comitê, sejam inseridos e disponibilizados no site de nosso instituto. Dando inicio as 
discussões: 01) Balancete Financeiro referente aos meses de Junho/2020, contendo relatório 

de receitas e despesas; balancete de verificação; balancete extra o mês. Sobre o balancetes 
financeiros referente ao mês de junho/2020, o presidente informa que receberam por e-mail os 

relatórios financeiros, sendo: contendo relatório de receitas e despesas; balancete de 

verificação; balancete extra o mês e solicitou ao superintendente que apresentasse os relatórios. 
Tomando a palavra o superintendente Sr. Claudir Balestreiro disse que tivemos no mês junho 

receitas total no valor de R$ 1.022.350,89 (um milhão, vinte e dois mil, trezentos e cinquenta 

reais e oitenta e nove centavos), sendo originários de: Contribuições previdenciárias -parte 
servidor: 390.359,45 (trezentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e 
cinco centavos); COMPREV - R$ 60.914,33 (sessenta mil, novecentos e quatorze reais e trinta 

e três centavos), Contribuições Patronal- R$ 12.346,24 (doze mil, trezentos e quarenta e seis 
reais e vinte e quatro centavos); Parcelamentos - R$ 255.077,00 (duzentos e cinquenta e cinco 

mil, setenta e sete reais) e de Investimentos - R$ 303.653,87 (trezentos e três mil, seiscentos e 

cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos). Que conforme podemos notar durante o mês 
houve ausência de contribuições previdenciárias da parte patronal e de aparte para cobertura do 

déficit atuarial, devidas pela prefeitura municipal. Que sobre os relatórios de despesas no mês, 

tivemos total de R$ 1.899.767,02 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e 
sessenta e sete reais e dois centavos), para pagamento de: Folha de Pagamento: R$ 
1.861.899,83 (um milhão, oitocentos e sessenta e um míl, oitocentos e noventa e nov 



oilenla e três cenlavos); Encargos Federais: R$ 1.977, 18 (um mil , novecentos e setenta e sele 
reais e dezoito centavos); Precatôrios: 19.533,92 (dezenove mil , quinhentos e trinta e três reais 
e noventa e do is centavos) e Despesas Administrativas: R$ 16.356,09 (dezesseis mil , trezentos 
e cinquenta e se is reais e nove centavos), o que gerou ao final do mês déficit financeiro de R$ 
877.416,1 3 (oi tocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reai s e treze centavos), 
dizendo ainda que se a prefeitura municipal ti vesse eretuado os devidos repasses 
previdenciarios teríamos situação de superávit ao invés de défic it apurado. Informa por fim que 
a prefei tura municipal vem efetuando os repasses patronais com atraso, na qua l estão sendo 
computados os juros e multa conforme legislação e que mensalmente está emitindo notificações 
de cobrança para a municipalidade, e envio de comunicado de atraso à câmara municipal, que 
ao seu término o presidente abriu pflra manifestações dos membros, e não havendo passou para 
analise do próximo item da pauta. 2) Relatório Analitico de Investimentos, e das 
deliberações do comitê de Investimentos referente 80S meses de Junh o e do primeiro 
semestre de 2020. Sobre a ca rte ira de invesLimentos do mês de junho e do primeiro semestre 
de 2020, o presidente informa que receberam os relatórios por e·mail e solici ta do 
superintendente para fazer sua ex.planação sobre os números do mês. Tomando a palavra o 
superintendente e presidente do comitê Sr. Claudir Balestre iro disse o mês de junho fo i positivo 
fechando O mês com retomo de 1,69%( R$ 789.024,59), ACIMA da meta atuarial do mês que 
foi de 0,82%. Que após análi se pela empresa de assessor ia e deliberação do comitê de 
investimentos foram realizados durante o mês as seguintes movimentações na carleira: a) No 
Fundo Caixa Brasil IRF-M I que é utilizado para pagamento da fo lha sala ri al, foram efetuado 
apl icação de R$ 1. 804.610,8 1 (um milhão, oilOcentos e quatro mil , seiscentos e dez reais e 
oi tenta e um centavos) e resgate de R$ 700.000,00 (setecenlos mil reais); b) Para adequação do 
limite superior fo i resgatado R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) 
do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica; c) Do Fundo Caixa Brasil IDKA 2 foram resgatados 
R$ 680.000,00 (seiscentos e oi tenta mil reais); d) Foram migrados R$ 2.869.367,8 1 (doi s 
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reai s e oitenta e um 
centavos) do Fundo BB IDKA 2 TP fi RF Prev. para o Fundo BB Alocação Ativa Retomo TI; 
e) Que sobre o Fundo Caixa Brasil Disponibilidade, Fundo este que é vinculado a conta corrente 
do instituto, tivemos ao final do mês o registro da seguinte movimentação: Aplicação de R$ 
1.786.510,8! (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dez reais e oitenta e um 
centavos) e Resgastes de R$ 2.052.65 1,97 (dois milhões, cinquenta e dois mil, se iscentos e 
cinquenta e um reais e noventa e sete centavos). Que conforme tabela de enquadramentos, 
podemos verifi car que estamos devidamente dentro dos limites pré estabelecido em nossa 
política de investimentos, bem como nas legislações Federais, que atualmente estamos com R$ 
46.077.093,07 (quaren ta e se is milhões, setenta e sete mil , noventa e tTês reais e sele centavos) 
na cartei ra de investimentos. 3) Processo De Credenciamento De Instituições Financeiras
2020: Sobre o processo de credenciamento de instituições financeiras, o pres idente comunica 
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· anali!lada peJo comitê de investimentos e lançados na plataforma virtual 
da empresa de assessoria, que o processo é obrigatório devendo ser realizado anualmente, 

que conforme relatórios contidos no processo e deliberados pelo comitê, foram 
credenciados as seguiotes instituições Financeiras: Banco Bradesco S/A.; BB Gestão de 
Recursos e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A; Caixa Econômica Federal 
e Jraú Unibanco S/A. 4) Relatório financeiro e de governança referente ao primejro 
semestre de 2020: Sobre apresentação das contas do primeiro semestre de 2020, o presidente 
solicita ao superintendente para suas explanações. Tomando a palavra Sr. Claudi r informa que 
irá dividir a apresentação em duas partes, onde irá apresentar a primeira sobre a movimentação 
dos segurados e pensionistas, e o contador Sr. Jorge Paulo Guzzo irá apresentar o balancete 
financeiro no período. Que sobre a quantidade de segurados ati vos, fechamos o primeiro 
semestre com t01al de J 143 servidores. sendo 1.130 da prefeitura municipal, 10 da câmara 
munjcipal e 03 deste instituto de previdência social, que desde início do ano, houve redução de 
05 servidores, ou seja, 15 pediram exoneração, houve 03 falecimentos, J2 se aposentaram e 
houve 25 novos emranles. Que houve acrésc imo na base conlributi va de J O, 13% no primeiro 
semestre. Que sobre o número de aposentados, houve falecimento de 08 segurados e foram 
reali zados 12 novos processos, sendo 07 do sexo masculino e 07 do sexo feminino, com idade 
média de 62,1 e média de proventos de : homens: R$ 3.307,15 e das mulheres: R$ 5.504,31. 
Que conforme podemos notar neste relatório, as mulheres contribuem por um menor período e 
estão aposentando com maior proventos. Que a inda sobre os processos de aposentadorias, 03 

segurados foram aposentRdos pela modalidade - Idade, com média de idade de 65 anos e de R$ 
1.730,27 de proventos, 07 segurados se aposentaram pela modalidade Tempo de Contribuição 
cam média de idade de 64,3 anos e R$ 3.822,20 de proventos e 02 segurados se aposentaram 
pela modalidade Tempo de Contribuição Especial magistéri o, com idade média de 50 aos e de 
R$ 9.362,69 de proventos. Que conforme podemos notar neste gráfico, que há grande 
disparidade entre a idade média e de proventos dos segurados profissionais de magistério com 
o reSlante dos segurados. Que sobre os pensionistas, houve 04 novos processos, todos sendo do 
sexo masculino. Que no período houve evolução na folha de pagamento de 13,38% ou seja de 
R$ 220.697)68 (duzentos e vinte mil, se iscentos e noventa e sete reais e sessenta e oi to 
centavos), que a previsão é que este número se dobre até o final do ano. Ao seu término O sr. 
Superinlendenle passou a palavra ao contador do instituto, Sr. Jorge Paulo Guzzo, para que o 
m~smo apresentasse a situação financeira do pe ríodo, e o mesmo abrindo sua explanação di sse 
que o Sr. Claudir já apresentou vârias tópicos sobre o semestre, principalmente pela ausência 
de contribuição previdenc iária patronal e do aparte financeiro no período, porem conforme 
demonstrando enquanto houve diminuição da receita, ou seja, do valor recebido de repasses, as 
nossas despesas principalmente com folha de pagamento cresceram em 13.38% no periodo. 
Que no perlodo ti vemos tota l de Receitas de R$ 7.553.549,04 (sele milhôes, quinhenlOs e 
cinquenta e três mi! , quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) e Despesas R$ 
11 .402.446,2 1 (onze milhões, quatrocentos e do" mil, quatrocentos e quarenta e sers rea~ 
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ceI1lavo,,), gerando déficit financeiro no semestre de R$ 3.848.897,17 (três milhões, 

oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), déficit 

este que se justifica devido que a prefeitura municipal deixou de efetuar repasses 

prc:videnciários da parte patronal e de apartes, que se houvesse os devidos repasses, a situação 

financeira no semestre passaria para superávit financeiro de R$ 689.882,02 (seiscentos e oitenta 

e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e dois centavos). Que sugere que seja alertado a 
prefeitura municipal sobre o déficit no periodo, pois podemos sofrer sansões pelos órgãos 

fiscal izadores, caso terminarmos o ano com déficits financeiro e orçamentário. Que sobre a 

carteira de invest imentos, se comparamos o tinal do semest re com o mês de janeiro, ti vemos 

red ução de aproximadamente R$ 3.000.000.00 (três milhões de reai s) na carteira. Tomando a 

palavra O presidente do conselho Sr. Luiz Antonio Abra, di sse que esta falta de repasses é muito 

preocupante, que sugere então para verificar junto a nossa procuradoria jurídica, formas de 

recebimentos ou de cobrança, para que não recebamos sansôes e de rejeição de contas juntos 

aos órgãos fiscalizadores. Tomando a palavra o super intendente disse que vem efetuando as 

notificações mensais para a prefeitura e enviando infonnações à câmara municipal sobre os 

atrasos dos repasses da parte patronal , que a prefeirura a partir de julho voltou a efetuar os 

pagamentos, que os valores estão sendo corrigidos por multas e juros de mora, mas que sobre 

o repasse do aparte para cobertura do déficit atuarial , conforme lei aprovada, a prefeitura poderá 

optar em efetuar os pagamentos em parcelas mensais, ou do valor total até o final do ano, sendo, 

estes valores ainda não estão vencidos. Tomando fi palavra o Sr. Jorge disse que a preocupação 

é de que, conforme notamos no primeiro semestre, a prefeitura municipal está tendo 

dificuldades para efetuar o pagamento da parte patronal, de corremos o risco de não receber os 

valores referentes ao aporte, de que ao final de ano a prefei tura solicitar parcelamento desta 

dí vida e termos que fechar o ano com défici t financeiro e o rçamentário. Tomando a palavra o 

presidente sugere e ntão enviar info rmação ou noti(icaçâo ao prdeito municipal, de forma 

conjun ta com este conselho, sobre a siruação financeira de nosso ins tituto. incluindo re latório 

(inal do primeiro semestre, para que o mesmo esteja cientificado do jmpacto negativo desta 

ausência de contribuições no orçamento de nosso inst ituto. Tomando a palavra o 

superintendente informa que sobre parcelamentos a legislação federal diz que somente admite 

parcelamentos previdenciários se houver equilibrio financeiro e atuarial, sendo esta notificação 

também serviria como alerta e infom1aOlo que não iremos compactuar com parcelamentos de 

dividas se houver desiquilíbrio financeiro. que irá providenciar a minuta do oficio ou 

notificação para envio para os conselheiros e posterior a prefeitura municipal. 5) Autorização 

para que as atas de reuoiões dos conselhos e comitê, sejam inseridos e disponibilizados no 

sitc de nOsso instituto. Sobre a questão da autorização do conselho, para que as atas de reuniões 

do conselho sejam disponibilizados no 5ire do instituto, o superintendente informa que seria 

mais uma forma de transparência de nosso instituto , quer vários RPPS já adotaram esta medida 

e será mais um item ex igido para cert ifi cação do Programa Pró Gestão da Secretaria de 

Prev idência Socia l. O presidente tomando ti palavra di sse que não vê óbice em disponibilizar 
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outras matérias a serem di scutidas o presidente coloca em votação as proposituras apresentadas 

nesta reunião , não havendo manifestações contrárias foram aprovadas por unanimidade pelos 

membros presentes. Concluídos os trabalhos, o Sr. Luiz Antônio Abra, passou a palavra para 
quisesse se manifestar e, na ausência de manifestação, deu·se por encerrada a reunião. Eu, 

Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo Senhor Presidente e demais 

membros, assinada. Jales , 19 de agosto de 2020. 

Luiz Antonio Abra Jose Ant 10 Vicentim 

Agostinho 
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Elaine Crist ina Magri da Si lva 

Rosana Moraes Pivo to 


