
A 1112020 - CONSULTIVO, 

DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 


SOCIAL DO MUNiCípIO DE JALES. 


Considerando a pandemia do Coronavírus (COV 10-1 9) e a necessidade de preservar saúde dos 

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

Mu nicipais, os membros do conse lho previamente acordaram que as reuniões deste conselho, 

passam excepcionalmente ser reali zadas através de vídeoconferência. Informa ainda que os 

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

16 do mês de setembro 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: 

01) Balancete Financeiro referente aos meses de Julhon020, contendo relatório de 

receitas e despesas; balancete de verificação; balancete extra o mês e Resumo cOIlt.ãbil ; 2) 

Relatório Analitico de inveSliOlentos, das deliberações do comitê de Inves timentos e 

parecer técnico referente a carteira de investimentos referente ao mês de julhol2020, 

incluindo a seguinte documentação: a) Panorama Económico da competência 0712020, através 

do relatório visão fornecido pela empresa de Assessoria; b) Parecer Técnico emitido pela 

empresa de assessoria, referente aos questionamentos sobre os possíveis resgates para 

pagamento de folha e c) Relatório de Análise e Contro le de Risco de Mercado da caneira 

investimentos do IMPS lALES. 3) Processo de alienações dos imóveis: Envia Ata final da 

comissão de avaliçào e estudo de viabilidade de alienações de imóveis deste instihlto e solicita 

deli beração sobre a proposta de aliennção; 4) Disponibiliza link para acessos dos seguintes 

processos de benefícios: aposeDfadorias: Ingracia Floriano Arcomim; Luiz Oiosti; Luiz 

Antonio Parra; Vitor Manuel Agostinho Sobreira; Antónia Aparecjda Ferreira Feboli ; Aldo 

Escobar Alison; Sandra Regina Fernandes; Jussara Estela Vo lpiani Masson Francisco; Maria 

Lucia Fachini da Silva e Irene Ferreira da Silva Onuma. Pensões: Laura Moura Soler; 

Aparec ida da Silva Marques; Valeria Cristina Correa e Rose li Aparecida Bracero Arantes. 

Dando inicio as discussões: 1) Balancete Financeiro referen te aos meses de Julho/2020, 

contendo relatório de receitas e despesas; balancete de verifi cação; balancete extra o mês e 

Resumo contábil. O presidente comunica que sobre os relatórios financeiros referente ao mês 

de Julho12020, do instituto enviado pela superintendência, comunica que repassou por e·mail 

também para todos os membros, que passa a se r matéria de análise dos mesmos. O presidente 

disse que sobre o relalório de receitas Durante o més de julho, ti vemos os seguin tes dados: 

Recei tas: R$ 1.3 40.235,78 (um mi lhão, trezentos e quarenta mil, duzentos e trinta e cinco reais 

e setenta e oito centavos) e Despesas de R$ \ .936.980,42 (um milhão, novecentos e trinla e seis 

mil , novecentos de oitenta reais e quarenta e dois centavos), gerando déficit financeiro no mês 

de R$ 596.744,64( quinhentos e noventa e seis mil , setecentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos) . Que este défic it se justifica pela ausência de repasse pela prefeitura 

municipal , da contribuição referente ao aparte para cobertura do déficit aluarial, ou seja, do 

va lor de R$ 675.829,79, que se houvesse repasse haveria si tuação de superávit financeiro no 


va lor de R$ 79.085, 15. Que SObr~itas I:~n a; inles origens: contr7à~ 



Parcelamentos: R$ 255.941 ,86; Juros e Multas de Contribuições Patronais: R$ 24.392,66. Que 
a prefeitura municipal voltou a efetuar os repasses das contribuições patronais, ou seja, referente 
ao mês de abrill202Q, que os valores foram devidamente atualizados de acordo com legislação 

atual. Que sobre as despesas tivemos com Folha de Pagamento: R$ 1.9\ 0.594,90, com Encargos 
Federais: R$ 11.063,29 e com Despesas Administrativas: R$ 15 .322,23. Que o boletim de caixa 

consta com os seguintes dados: Contas movimento: R$ 124.924 ,80(Cento e Vinte e Quatro Mil, 

Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos) e Ilas contas aplicações: R$ 
46. 780.780,85 (Quarenta e Seis Milhões, Setecentos e Oitenta Mil, Setecentos e Oitenta Reais 

e Oitenta e Cinco Centavos), tota lizando R$ 46.905.705,65 (Quarenta e Seis Milhões, 
Novccen lOs e Cinco Mi!. Setecentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos). O presidente 

abriu a palavra para manifestações e não havendo passou para análise do próximo item da pauta . 
2) Relatório Analítico de investimentos, das deliberações do comitê de Investimentos c 
parecer técnico referente a carteira de invesümentos referente ao mês de julho/2020, 

inclu indo a seguinte documentação: a) Panorama Econômico da competência 0712020, através 
do relatório visão fornecido pela empresa de Assessoria~ b) Parecer Técnico emitido pela 

empresa de assessori a, re ferente aos ques ti onamentos sobre os passiveis resgates para 
pagamento de folha e c) Relatório de Aná lise e Contro le de Risco de Mercado da carteira 
investimentos do rMPS JALES. Sobre a caneira de investimentos e as deliberações do comitê 

o presidente passa a ler o relatório técnico referente a carteira do mês de julho, emitido pelo 

comitê de investimentos que segue: No mês de julho12020 teve lotai consolidado na carteira de 
investimentos de RS 46.780.780,85 (quarenta e seis milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos 

e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), com retomo positivo nas aplicações financeiras de 
2,16% acima da meta al uaria! fixado para o mês em 0,88%, sendo que no acumulado- ano 
obtivemos retomo de 3,00% abaixo da meta acumulada que é de 3.82%. Que os destaques 

positivos no m.ês foram os fundos de longo prazo, de gestão duraction e de ações, que na renda 
variável tivemos retomo de 3,12% com destaque para os fundos: Fundo Bradesco Selection FI 
de Ações com retorno de 10 ,05%: Caixa Brasi I Aç5es livres FIC de Ações - retomo de 6, 18%; 

Caixa Petrobras FI de Ações - 2.53% e Multimercado Previdenciário LP de 0,37%. Na renda 
Fixa ti vemos retomo dos fundos de 1,88%, com destaque para os Títulos Publicas com relomo 
de 4,76%; Fundo Bradesco IMA8 Jnse FIe RF com retomo de 4,47%; Fundo BS Alocação 
Ativa retomo total FIe Renda Fixa de 1.92% e o Fundo BS Alocação Ativa FIC RF 

Previdenciário com retorno de 1,77%. Este retorno positivo no mês nas aplicações geraram 
retomo financeiro de R$ 995.798,35 (novecentos e noventa e cinco mil , setecentos e noventa e 

oito reais e trinta e cinco centavos) . Que a carteira estâ distribuída em: Títulos públicos 
12 ,73%; 23,59% em gestão duracti on; 14,69% em fundos classificados como longo prazo; 
26,90% de médio prazo e 3,29% de curto prazo totalizando 81,20% na renda flx.a e na renda 
variavel temos total de 18,80% sendo 9,62% de ações c 9,18% em multi mercados. Que Sobre 

Dislribuição dos Ativos da Carteira: Sobre as instituições financeiras que temos investimentos, [J / 
os ativos estão assim distribuídos: Caixa Econômica Federal (56,21 %) - R$ 26.295.60 ,24; BB Cf 
Gestão de Recursos DTVM (22,99%) i;;I 59J {e; N~;?J;t 

http:26.295.60


428.637,69. Infonnamos que todas estas instituição financeiras, foram devidamente 
credenciadas por este instituto de previdência. Que conforme deliberação do comitê, foram 
efetuados as seguintes movimentações dos ativos da carteira: Fundo Caixa BrasillRF-M I : em 
O1107 foram resgatados R$ t .485.000,00 (um milhão , quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) 
para efetuar o pagamento da fo lha salarial deste instiruto, e as receitas ou transferências foram 
aplicados neste mesmo fundo , sendo: em 13/07 de R$ 584 .396,89 ; em 16/07 de R$ 366,63 1,60 
e em 30107 de R$ 24 1.860,93 IOlalizando em aplicações no mês de R$ 1.192.889,42 (um 
milhão, cento e noventa e dois mil, oitocemos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) . 
Que segue em anexo no parecer o re latório elaborado peja empresa de assessoria 
Credito&merecado apresentando quadro sugestivo sobre possíveis resgates para pagamento da 
folha sa larial deste instiluto, na qual conclu íram que os mais adequados são al ivos de curto 
prazo, COm ajustificati va de que os mesmos possuem menor duration e que apresentam menor 
volatilidade, aconselhando efetuar resgates dos seguintes segmentos: lRF-Ml; IDKA 2 IPCA 
TP e IMA-B5.Também consta no parecer o relatóri o de riscos, elaborado pela empresa de 
assessoria, concluindo que a carteira do IMPS l ates, possuem alta liquidez e baixo risco de 
crédito, não havendo nenhum fundo de investimentos que apresente ou sugere maiores atenção 
sobre risco s. 3) Processo de alienações dos imóveis: Envia Ata final da comissão de avalição 
e estudo de viabi lidade de ali enaçôes de imóveis deste inst ituto e so li cita deliberação sobre a 
proposta de a lienação; O próx imo item da pauta refere-se a proposta para ali enações de imóveis 
deste ins tituto. Apresentação da ata final da comissão especial para estudo de viabilidade de 
alienações de imóveis deste instituto. Que após aná li se dos membros ficou deliberado e 
autorizado o envio do projeto de lei . nutorizando a alienações e imóveis que vem tendo 
sondagens para venda, ou seja, seguintes imóveis: a) 04 Terrenos na Rua 09 ~ Jd. Nova Vida; 
b) Um lerreno denominado Lote 06 da quadra SID da Avenida Alfonso Rossafa Molina; c) Um 
terreno denomi nado Lote 01 da quadra S/D,Avenida Juscelino K. de Oliveira esq. cl Rua 14 e 
d) Um terreno denominado Lote 02 da quadra SID Marginal Dr. Eduardo Ferraz Ribeiro do 
Valle cl Rua 14 . 4) O presidente comunica que devido a quantidade de documentos contidos 
nos processos, a superintendênda disponjbi li zou link de acessos dos processos sendo: Link para 
acessos processos: aposentados Ingrada Floriano Arcomim; Luiz Diosti; Luiz Antonio Parra; 
Vitor Manuel Agostinho Sobreira; Antônia Aparecida Ferreira Feboli ; Aldo Escobar Alison; 
Sandra Regina Fernandes; Jussara Estela Volpiani Massan Francisco; Maria Lucia Fachini da 
Sil va e Irene Ferreira da Sil va Onllma. Pensões: Laura Moura Soler; Aparedda da Sil va 
Marques; Valeria Cristina Correa e Roseli Aparec ida Bracero Arantes; os quais foram 
<'l nalisados e aprovados pelos conselheiros. Não havendo Outras matér ias a serem discutidas o 
pres idente coloca em votação as proposi turas apresentadas nesta reunião , não havendo 
manifestações contrárias fo ram aprovadas por unanimidade pelos membros presentes. 
Concluidos os trabalhos, o Sr. Luiz An tônio Abra. passou a pa lavra para qu isesse se manifestar 
e, na ausência de manifestação, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Rosa na Moraes Pivow, 
lavre i a presente ata, que va i por mim, pelo Senhor Presidente e deI ais membros, assinada. 
Jn les, 16 de setembro de 2020. 
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