Ata da 2º (segunda) Reunião desmembrada entre os Conselhos, sendo esta
reunião específica do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de
Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois
mil e dezenove (26/02/2019), às 14h00min, na sede do Instituto, onde estavam
presentes os conselheiros:Caíque Ribeiro Leite, Cristiane de Mello Santos(suplente da
Sra. Monica Monteiro), Lucilene de Castro Alves Silva Alves, Débora Botelho
Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura da
Ata da reunião ordinária de 23/01/2019; Movimentação Financeira do mês de janeiro
de 2019 – Analise e aprovação; Análise da execução Orçamentária (Balancete) do mês
de janeiro de 2019; Discussão e elaboração sobre o Relatório – Exercício 2018 –
Prefeitura e Câmara Municipal; Análise sobre as aplicações das reservas, fundos e
provisões; outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. O Superintendente iniciou
a reunião agradecendo a presença de todos conselheiros presentes, fazendo a leitura da
ata referente a reunião ordinária que aconteceu no dia 23/01/2019. Sem emendas ou
alterações,

as

mesmas

foram

devidamente

aprovadas

pelos

conselheiros

presentes.Seguindo a sequência da pauta da reunião, a explanação do balancete do mês
de janeiro de 2019. O instituto arrecadou R$ 373.314,76 de contribuição prefeitura
referente a guia de dezembro de 2018, R$382.426,54 de contribuição prefeitura
referente á contribuição décimo terceiro prefeitura, R$4.717,95 contribuição patronal
auxílio doença referente á dezembro de 2018, R$4.962,28 contribuição patronal
auxilio doença referente ao décimo terceiro de 2018, R$8.680,07 distribuição de
rendimentos do FundoMérito,repasse (Prefeitura/Impral) de R$ 2.294,23, referente ao
parcelamento utilização de recursos (Parcela n.º 12), repasse (Prefeitura/Impral) de
R$3.429,01, referente ao parcelamento patronal auxilio doença. Para o mês de
fevereiro, houve um total de arrecadação no importe de R$ 925.394,02, R$ 2.136,87
referente à contribuição impral auxilio doença, R$ 456,85 referente à contribuição
ativo, sendo apurado o valor de R$ 657.519,47 como remuneração (rentabilidade) dos
investimentos, fechando o mês de janeiro de 2019 com o saldo de R$ 61.703.848,16.
A despesa do Instituto para o mês de janeiro de 2019, foi de R$ 181.326,93 de
aposentadorias, R$ 34.663,27 de pensionistas, R$ 19.425,96 de auxilio doença, R$
10.901,96 de pagamento de ativos. A despesa administrativa do Instituto para o mês de
janeiro de 2019, foi de R$ 14.292,16. Após exame do Balancete referente ao mês de
janeiro de 2019, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de

Altinópolis – Impral, aprovou o balancete de janeiro de 2019, bem como a
movimentação financeira do Instituto no respectivo mês, sem ressalvas. O
Superintendente informou aos conselheiros fiscais que conforme o Art. 16, alínea “d”
da Lei nº 1267/2002, deverão encaminhar ao Prefeito Municipal de Altinópolis, o
relatório do Exercício de 2018, para que o mesmo fique ciente de todas as atividades
desenvolvidas pelo Impral, ficando à disposição para maiores esclarecimentos. De
comum acordo, os conselheiros fiscais acham por bem por mera liberalidade, também
encaminhar o mesmo relatório à Câmara Municipal de Altinópolis, demonstrando
assim a transparência do Instituto e a seriedade do trabalho desenvolvido pela atual
gestão no Impral. Seguindo a pauta da reunião, no tocante aos investimentos
(aplicações e resgates), o Superintendente explanou a todos os membros do Conselho
Fiscal a situação até o mês de janeiro de 2019 no tocante às aplicações em renda fixa e
em renda variável. Quanto as aplicações em renda fixa, informou a todos do Conselho
Fiscal que o acumulado até 31/01/2019 foi de R$ 474.734,43. Dentre os fundos que o
Instituto possui aplicações o que mais teve rentabilidade em termos proporcionais a
valores foi o Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa LP.
Em termos de retorno percentual, o fundo mais rentável no mês de janeiro de 2019 foi
o Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP, perfazendo um
percentual de 4,32% de rentabilidade, seguindo do fundo BB IMA Geral EX-C Títulos
Públicos FI Renda Fixa Previdenciário com rentabilidade no percentual de 1,89%.
Demais fundos de renda fixa tiveram uma variação de percentual de 1,53% à 0,84, o
que demonstra que dentre os fundos de renda fixa em que o Instituto possui
aplicações, são fundos conservadores com baixa volatilidade. Quanto aos fundos de
renda variável, temos que o valor acumulado até a data de 31/01/2019, foi de R$
182.785,04. Em termos de retorno monetário, o fundo que proporcionou maior
rentabilidade foi o Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII – MFII11, com
rentabilidade de R$ 53.767,08. Em termos de percentual, o fundo de renda variável
mais rentável foi o Fundo Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com o percentual
de 12,23%. Demais fundos de renda variáveis tiveram uma volatilidade que variou
entre 12% à 0,73%, demonstrando que os fundos de renda variável são bem mais
voláteis que os fundos de renda fixa.No final do mês de janeiro de 2019, somando-se o
acumulado de renda fixa com a renda variável, tivemos uma rentabilidade de R$
657.519,47. No tocante às aplicações efetivadas no mês de fevereiro de 2019, temos o
seguinte: aporte no valor de R$ 200.000,00 (resíduo repasse) Prefeitura e Câmara

Municipal, onde foi aportado para o fundo BB IMA-B5. Considerando o
enquadramento de cada fundo, evitando com isso ficarem desenquadrados, o Comitê
de Investimento após análise minuciosa, resolveu aportar R$ 2.000.000,00 do fundo
Caixa Brasil IRFM-1 para o novo fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica. Também,
pelos mesmos motivos, houve o aporte de R$ 2.000.000,00 do fundo Caixa Brasil
IDKS-2A para o Fundo Caixa Brasil IMAB-5. Devido ao resgate total do fundo
Infinity no valor de R$ 2.747.677,47, foi aportado o valor resgatado em dois fundos,
quais sejam: R$ 1.507.677,47 para o fundo BB IDKA-2A e R$ 1.240.000,00 para o
fundo Bradesco Alocação Dinâmica (Fundo com característica Duration). Por
derradeiro, considerando o último item da pauta como sendo “outros assuntos de
interesse do Conselho Fiscal”, nenhum assunto foi levantado, onde o Superintendente
Frederico, encerrou a reunião.Nada mais havendo para tratar encerrou esta reunião e
eu Debora Botelho Alvarez lavrei a presente ata que irá assinada por todos
conselheiros presentes:

Caíque Ribeiro Leite

Cristiane de Mello Santos (Suplente da Monica Monteiro)

Lucilene de Castro Alves Silva

Debora Botelho Alvarez

Frederico Resende Mango

