Ata da 7º (sétima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de
Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e quatro
dias do mês de julho de dois mil e dezenove (24/07/2019), às 08h30min, na sede do
Instituto, onde estavam presentes os conselheiros: Lucilene Castro Alves da Silva
Alves, Caíque Leite Pereira Ribeiro Suplente de Wilson Ap. Gomes Macedo, a
Diretora Executiva do Impral Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico
Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura da Ata da reunião ordinária de 18/06/2019;
Movimentação Financeira do mês de junho de 2019 – Analise e aprovação; Análise da
execução Orçamentária (Balancete) do mês de junho de 2019; Análise sobre as
aplicações das reservas, fundos e provisões e outros interesses do Conselho Fiscal; O
Superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos conselheiros
presentes, onde foi lida a ata da reunião do mês anterior, sendo aprovada sem ressalvas
por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal presentes. Seguindo a sequência
da pauta da reunião, a explanação da movimentação financeira e análise da execução
orçamentária (balancete) do mês de junho de 2019, o Superintendente Frederico
informou a todos os presentes sobres as seguintes receitas, despesas e rendimentos do
Instituto: o Instituto arrecadou o valor de R$ 348.845,14 referente à contribuição
Prefeitura Municipal de Altinópolis da guia de maio de 2019. Com relação à Câmara
Municipal de Altinópolis foi feito o repasse no valor de R$ 7.170,82, o valor de R$
5.094,69 referente à contribuição patronal auxílio doença referente a maio de 2019,
bem como o repasse do parcelamento pela utilização indevida de recursos
(Prefeitura/Impral) no valor de R$ 2.404,82, (Parcela n. º 17) e repasse
(Prefeitura/Impral) no valor de R$ 3.594,30, referente ao parcelamento patronal
auxilio doença (Parcela n.º 18). Houve também o repasse no valor de R$ 1.774,50,
referente às inscrições do Concurso de Procurador Jurídico onde a empresa Consesp
Concursos depositou para o Instituto, após o pagamento de todas as despesas
bancárias, prestando contas ao Impral das mesmas, conforme consta no processo de
licitação por dispensa n.º 003/2019. Para o mês de junho, o total de arrecadação foi no
importe de R$ 368.884,27, o valor de R$ 2.922,90 referente à contribuição Impral
auxilio doença, o valor de R$ 456,85 referente à contribuição Impral Ativo, sendo
apurado o valor de R$ 821.542,28 como rentabilidade dos investimentos, fechando o
mês de junho de 2019 com o saldo total investido de R$ 64.980.556,46. A despesa do
Instituto para o mês de junho de 2019, foi de R$ 190.343,23 referente ao pagamento

de 121 aposentadorias, o valor de R$ 36.404,62 referente ao pagamento de 29
pensionistas, o valor de R$ 26.571,81 referente ao pagamento de 21 auxílios doença e
o valor de R$ 10.189,10 referente ao de pagamento de 03 ativos do Impral. A despesa
administrativa do Instituto para o mês de junho de 2019, foi de R$ 23.174,62,
perfazendo um montante com a Folha de Pagamento de R$ 260.129,01, restando um
saldo positivo no caixa do Impral no valor de R$ 85.580,64 que posteriormente foi
aplicado em algum fundo de investimento. No tocante ao Limite de Despesas a serem
gastos para o mês de junho de 2019 no Instituto, atingiu um percentual de 1,07% (um,
virgula zero sete por cento), estando dentro do limite previsto em lei que é de 2% (dois
por cento). Após exame do Balancete referente ao mês de junho de 2019, o Conselho
Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – Impral, embora
analisado, não aprovou o balancete de junho de 2019 por falta de quorum sendo que,
na próxima reunião do mês de agosto de 2019, irá ser passado para os demais
conselheiros para análise e aprovação, bem como a movimentação financeira do
Instituto. Seguindo a pauta da reunião, referente aos investimentos do Impral, o
Superintendente Frederico informou aos conselheiros fiscais que o acumulado dos seis
primeiros meses do ano foi de R$ 3.241.829,66, perfazendo uma rentabilidade no
percentual de 5,28%, enquanto a meta da política de investimentos ficou no percentual
de 5,18%. Informou a todos os conselheiros fiscais que para o mês de junho de 2019,
tivemos uma rentabilidade no percentual de 1,28% e uma meta de 0,45%, ficando
assim acima da meta que é IPCA + 6% a.a.. A rentabilidade em termos de valor, foi de
R$ 821.542,28, onde foi informado a todos os membros do Conselho Fiscal que essa
rentabilidade foi a melhor do acumulado de 06 (seis) primeiros meses. Em relação aos
fundos de renda fixa, o Superintendente Frederico informou a todos os conselheiros
fiscais que a rentabilidade para o mês de junho de 2019 foi no valor de R$ 626.261,51,
o que significa que se trata de uma boa rentabilidade no mês, considerando a economia
nacional aquecida e em ascensão. Dentre os fundos de renda fixa, em termos
percentuais, o fundo mais rentável para o mês de junho de 2019, foi o fundo Caixa
Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP com um retorno de 3,68%,
seguido dos fundos Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa (2,21%), Bradesco
Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa (2,10%), BB IMA GERAL EX-C Títulos
Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,93%), Caixa Brasil IMA-B5 Títulos
Públicos FI Renda Fixa LP (1,70%), BB IMA-B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
(1,68%), Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa LP (1,22%),

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,11%). Demais fundos
de renda fixa, tiveram uma rentabilidade positiva que variaram entre 0,66% a 0,20%,
conforme planilha emitida pela empresa de assessoria de mercado financeiro para o
mês de junho de 2019. Informou o Superintendente Frederico aos membros do
Conselho Fiscal que o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa
ainda não demonstrou a rentabilidade pelo fato de ter sido um aporte recente que o
Instituto fez que não constou na plataforma ainda, mas que no mês de agosto já vai
estar disponível e será passado a todos. Com relação aos fundos de renda variável,
informou o Superintendente Frederico, a todos os membros do Conselho Fiscal, que o
Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis teve uma rentabilidade no mês de
junho de 2019 em R$ 195.280,77. Informou ainda que fundo mais rentável em termos
percentuais foi o fundo Brazilian Graveyard and Death Care Services FII – Care 11,
com uma rentabilidade de 20,31%, seguindo o fundo Mérito Desenvolvimento
Imobiliário I FII (7,64%), Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações 5,82%, Bradesco
Dividendo FI Ações (3,81%), BB Consumo FIC Ações (3,69%), Santander
IBOVESPA Ativo Institucional FI Ações (2,83%), Caixa Alocação Macro FIC
Multimercado LP (1,40%), Caixa Rio Bravo Fundo de Fundo FII-CXRI11 (1,18%).
Assim como na renda fixa, o fundo de renda variável Itaú Dunamis FIC Ações ainda
não constou na plataforma de rentabilidade, por ser um fundo recente, mas que no
próximo mês (agosto/2019) já vai ser passada a respectiva rentabilidade a todos. Por
derradeiro

no

último

item

da

pauta,

a

conselheira

Lucilene

e o conselheiro suplente Caíque Leite, solicitaram ao Superintendente de verificar a
possibilidade do Instituto se ter uma sede própria devido com o dinheiro que há no
caixa do Impral. Pelo Superintendente foi dito que iria verificar com os auditores do
TCE/SP qual o procedimento para que isso seja possível e que posteriormente iria
passar a todos os membros. Nada mais havendo para tratar encerrou se a reunião e esta
ATA ira assinada por mim Debora Botelho Alvarez e pelos conselheiros presentes:
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