
ATA NUMERO 03/2021 - REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JALES. 

As Dezessete horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e três de junho do ano de dois 
mil e vinte e um reuniram·se no prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva 
de Oliveira Mesquita Gonçalves, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Rosana Moraes 
Pivote e Fabio Rogerio Galan, que tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal 
Sra. Sueva disse que a pauta e a documentação já foi encaminhado por e-mail pela 
superintendência para todos os membros, que através do oficio : 119/2021, vem solicitar 
analise e deliberaçao deste conselho da seguinte pauta: 01) Relatórios financeiros 
referente ao mês de Abri1l2021; 02} Relatório das Despesas Administrativas; 3} 
Relatórios do comitê de investimentos; 4) Analise e deliberação sobre os processos de 
concessao de beneficias, de contratos e empenhos; 5) Encaminha a Portaria SPERV n.o 
6182 , de 26 de Maio de 2021 e o Manual de Certificação Profissional que define os 
critérios de qualificação técnica das entidades certificadoras e os requisitos para 
certificação, que passaram a ser matéria de analises, primeiramente sobre o item 01) 
Relatórios financeiros referente ao mês de Abri1l2021, foi apresentado a seguinte 
documentação: Resumo - Prestação de Contas de abril/2021 . Balancete de verificação; 
balancete extra orçamentário; boletim de caixa; balancete de receita e despesas e 
pagamentos efetuados no mês. Que segundo os relatórios financeiros, tivemos no mês 
receita total de R$ 1.510.485,08 (um milhão, quinhentos e dez mil , quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e oito centavos) e Despesas de R$ 1.982.383,07 (um milhão, 
novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e sete centavos), 
gerando um déficit financeiro no mês de R$ 471.897 ,99 (quatrocentos e setenta e um 
mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), que no 
acumulado(ano), estamos com total de receitas de R$ 6.298.703,84 e Despesas de R$ 
5.989.863,40 (cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e 
três reais e quarenta centavos), gerando um superávit financeiro no exercício de R$ 
308.840,44 (trezentos e oito mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e quatro 
centavos). Que no mês as receitas tiveram as seguintes origens: Contribuição 
Previdenciária - parte Servidor: R$ 404.347,62 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e 
quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos); Contribuição Previdenciária Patronal: 
R$ 602.058,41 (seiscentos e dois mil, cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) , 1 
Aparte para cobertura do Déficit Atuarial : R$ 46.169 ,97 (quarenta e seis mil, cento e 

.~sessenta e nove reais e noventa e sete centavos); COMPREV: R$ 69.910,53 (sessenta ,- , 
e nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e três centavos) ; Parcelamentos: R$ 
231.093,29 (duzentos e trinta e um mil, noventa e três reais e vinte e nove centavos) e ~ 
Parcelamentos do Aparte: R$ 156.905,26 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e /'N , 
cinco reais e vinte e seis centavos). Que conforme relatório prestação de contas, a "-..E/ 
superintendência informa que este déficit financeiro no mês, se deve à ausência do 1. / 
repasse do aporte para cobertura do déficit atuarial, previsto para o exercicio no valor de 5'- ~ 
R$ 10.435.127,82 (dez milhões, quatrQcentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e sete . 



e oitenta e dois centavos). Comunica ainda que enviou notificação à prefeitura 
municipal solicitando o devido repasse conforme oficio: 8512021 protocolado na 
prefeitura municipal, e que segue em anexo ao referido relatório. Que sobre as despesas 
destaca-se as com aposentadorias no valor de R$ 1.570.834,69 (um milhão, quinhentos 
e setenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), com 
pensões no valor de R$ 333 .062,36 (trezentos e trinta e três mil, sessenta e dois reais e 
trinta e seis centavos). Que sobre o relatório de despesas administrativas, verifica-se 
que foram gastos no mês R$ 78.486,02 (setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis 
reais e dois centavos) e acumulado(ano) total de R$ 242.331 ,03 (duzentos e quarenta e 
dois mil, trezentos e trinta e um reais e três centavos), estando abaixo do limite pré 
estabelecido. 02) Sobre o segundo item, relatórios do comitê de investimentos foi 
apresentado a seguinte documentação: Relatório Analítico de Investimentos referente ao 
mês de Abril/2021 ; Ata de reunião do comitê de investimentos do mês de 
Abrill2021 ;Parecer do comitê de investimentos, referente a carteira do mês de 
Abril/2021. Verifica-se que conforme relatórios, a carteira de investimentos fechou com 
retorno positivo nas aplicações de 1.61%, gerando retorno financeiro de R$ 755 .691,96 
(setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e seis 
centavos), performance acima da meta atuarial prevista para o mesmo perlodo que foi 
de 0,73%. Que no mês teve as seguintes movimentações na carteira: Aplicações: 
Confonme APR 18/2021 no Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF Prev no 
valor de R$ 156.905 ,26 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e cinco reais e vinte e 
seis centavos); conforme APR 22/2021 no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 TP FI no valor de 
R$ 960.380,47 (novecentos e sessenta mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e sete 
centavos); Conforme APR 21/2021 NO Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF 
no valor de R$ 46 .169,97 (quarenta e seis mil , cento e sessenta e nove reais e noventa 
e sete centavos) e os seguintes RESGATES: Conforme APR 1912021 no Fundo Caixa 
Brasi11RF-M1 TP FI RF no valor de R$ 1.530.000,00 e conforme APR 20/2021 no Fundo 
Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF no valor de R$ 30.000,00. Que conforme 
parecer da carteira do mês, emitido pelo comitê de investimentos, as movimentações se 
justificam e contaram com aprovação do conselho deliberativo. Que a carteira consta 
total de investimentos de R$ 47.375.454,68 (quarenta e sete milhões, trezentos e 
setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). 
03) Analise e deliberação sobre os processos de concessão de benefícios dos seguintes 
segurados: Aparecida da Silva Mastelari; João Alves Ferreira Filho e de Pensào: Josué 
Soares Junior: Que os processos foram apresentados fisicamente aos membros pela 
superintendência, que consta com certa ordem de montagem, contando com parecer 
jurídico, deferindo os referidos processos. Que sobre os empenhos e contratos foram 
apresentados as pastas físicas, contendo todos os empenhos de despesas do mês e os 
seguintes contratos: 0112021 - Locação de Equipamento e prestação de serviços de 
monitoramento eletrônica;02/2021 - Prestação de Serviço de Manutenção preventiva em 
ar condicionado;03/2021 - Realização de Estudo Atuarial sobre os dados de 
2020;04/2021 - Prestação de Serviços na elaboração, atualização e manutenção d.4?l / 
website informativo. Foi encaminhado pela superintendência, cópia da Portaria SPER~ .5.!i/ 
n.' 6182 , de 26 de Maio de 2021 e o Manual de Certificação Profissional que define os '~ 
critérios de qualificação técnica das entidades certificadoras e os requisitos para -
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certificação, na qual passou a ser analisado pelos conselheiros, onde todos ficaram 
cientificados das alterações previstas na referida norma. Não havendo novas matérias a 
serem deliberadas, a presidente colocou-se em votação as matérias apresentadas nesta 
reunião, na qual foram aprovadas por unanimidade. A presidente então abre a palavra 
para manifestações e não havendo outras matérias a serem discutidas encerrou a 
reunião e eu Rosana Moraes Pivoto lavrei a presente ata, que vai por mim, pela 
presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 23 de Junho de 2021 . 

evedo Agostinho 

q 
Rosana Moraes Pivoto Fabio Rogerio Galan 
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