Ata da 3º (terceira) Reunião desmembrada entre os Conselhos, sendo esta
reunião específica do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de
Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e sete dias do mês de março de dois
mil e dezenove (27/03/2019), às 08h30min, na sede do Instituto, onde estavam
presentes os conselheiros:Luciana Dias Magalhães de Oliveira (suplente da Elisabete
Helena da Silva), Lucilene de Castro Alves Silva Alves, Wilson Aparecido Gomes
Macedo, Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango.
Pauta da reunião: Leitura da Ata da reunião ordinária de 26/02/2019; Movimentação
Financeira do mês de fevereiro de 2019 – Analise e aprovação; Análise da execução
Orçamentária (Balancete) do mês de fevereiro 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 26/02/2019. 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 fevereiro de 2019. O Instituto arrecadou
o valor de R$ 395.861,11referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis
referente a guia de fevereiro de 2019, o repasse referente à Câmara Municipal de
Altinópolis no valor de R$ 7.784,66, o valor de R$4.314,51referente à contribuição
patronal auxílio doença referente á fevereiro de 2019, o valor de R$8.922,00referente
à distribuição de rendimentos do FundoMérito,o valor de R$ 2.591,26 referente ao
depósito - resgate Fundo Care 11, bem como o repasse (Prefeitura/Impral) no valor de
R$ 2.305,75, referente ao parcelamento utilização de recursos (Parcela n.º 13) e
repasse (Prefeitura/Impral) no valor de

R$3.446,13, referente ao parcelamento

patronal auxilio doença. Para o mês de fevereiro, o total de arrecadação foi no importe
de R$ 422.557,70, o valor de R$ 2.109,34 referente à contribuição Impral auxilio
doença, o valor de R$ 558,37 referente à contribuição Impral Ativo, sendo apurado o
valor de R$ 343.998,81 como rentabilidade dos investimentos, fechando o mês de
fevereiro de 2019 com o saldo total investido de R$ 62.202.484,13. A despesa do
Instituto para o mês de fevereiro de 2019, foi de R$ 194.313,09referente ao pagamento
de 118 aposentadorias, o valor de R$ 34.785,89 referente ao pagamento de 28
pensionistas, o valor de R$ 19.175,66 referente ao pagamento de 17auxílios doença eo

valor de R$ 12.291,48 referente ao de pagamento de 03 ativos do Impral. A despesa
administrativa do Instituto para o mês de fevereiro de 2019, foi de R$ 10.851,30,
perfazendo um montante com a Folha de Pagamento de R$ 263.233,83, restando um
saldo positivo no caixa do Impral no valor de R$ 148.472,57 que posteriormente foi
aplicado em algum fundo de investimento. No tocante ao Limite de Despesas a serem
gastos para o mês de fevereiro de 2019, atingiu um percentual de 0,14% (zero, virgula
quatorze por cento), estando dentro do limite previsto em lei que é de 2% (dois por
cento). Após exame do Balancete referente ao mês de fevereiro de 2019, o Conselho
Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – Impral, o aprovou, bem
como a movimentação financeira do Instituto no respectivo mês, sem ressalvas.
Seguindo a pauta da reunião, o Superintendente informou aos conselheiros fiscais que
conforme o Art. 16, alínea “d” da Lei nº 1267/2002, o Conselho Fiscal deverá
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. Também por mera liberalidade, o
Superintendente sugeriu aos Conselheiros Fiscais que fosse enviado referido relatório
do exercício de 2018 também para a Câmara Municipal de Altinópolis, demonstrando
com isso a transparência e a seriedade do trabalho realizado pelo Instituto de
Previdência Municipal de Altinópolis em sua atual gestão e a atuação de seus
conselheiros fiscais. Ficou decidido em reunião que o referido relatório que estava
sendo confeccionado seria enviado por e-mail a todos os conselheiros fiscais no mês
de abril, no intuito de que cada conselheiro pudesse verificar seu teor e, ao final, sua
finalização para que encaminhamento à Prefeitura Municipal e à Câmara Municipal de
Altinópolis. Seguindo o item seguinte da pauta, o Superintendente Frederico explanou
de forma sucinta as aplicações das reservas, fundos e provisões para o mês de
fevereiro de 2019. De início o Superintendente informou a todos os conselheiros
fiscais que o resíduo de repasse Prefeitura e Câmara Municipal de Altinópolis, no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em reunião do Comitê de Investimentos,
que ao analisar os fundos que melhor rentabilizavam na ocasião, decidiram de forma
unânime por seus membros que seria o Fundo IMAB-5 do Banco do Brasil, para onde
foi aplicado referido valor. Adentrando na parte de reservas, fundos e provisões, o
Superintendente em análise do Relatório emitido pela empresa de Assessoria em
mercado financeiro, Crédito e Mercado, explicou o seguinte aos membros do
Conselho Fiscal: com relação à carteira de investimentos do Instituto de Previdência

Municipal de Altinópolis

–

IMPRAL, tivemos

uma

rentabilidade

de R$

325.047,15.Analisando fundo a fundo, o Superintendente informou aos conselheiros
fiscais que em reunião do Comitê de Investimentos, o mesmo observou que os fundos
mais rentáveis dentre os de renda fixa, em termos de valores, foram os fundos Caixa
Brasil IDKA-2A Títulos Públicos FI Renda Fixa LP (R$ 49.001,00), Caixa Brasil IRFM-1
Títulos Públicos FI Renda Fixa (R$ 46.811,94), Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa (R$
31.218,27), BB IRFM-1 Títulos Públicos FIC Renda Fixa Previdenciário (R$ 29.605,04),
BB IDKA-2A Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (R$ 25.496,68), Caixa Brasil
Gestão Estratégica FI Renda Fixa (R$ 23.332,38). Demais fundos obtiveram rentabilidade
positiva, porém com valores abaixo dos mencionados acima. Em termos de rentabilidade
em percentual no mês de fevereiro de 2019, o fundo mais rentável foi o Caixa Brasil
Gestão Estratégica FI Renda Fixa com 1,17% de rentabilidade, seguido do fundo AR
Bank Imobiliários I FIDC Sênior com 0,96% e Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI
Renda Fixa LP com 0,61% de rentabilidade. Demais fundos obtiveram rentabilidade
positiva, porém, todos abaixo desses percentuais informados, variando de 0,57% a
0,17%.Com relação aos fundos de renda variável, obtivemos uma rentabilidade no mês de
fevereiro de 2019, no valor de R$ 18.951,66. Em termos de valores o fundo mais rentável
foi o Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII MFII-11 (R$ 68.304,96), seguido
dos fundos Infinity Institucional FI Multimercado (R$ 3.504,11) e o Fundo Caixa Valor
Dividendos RPPS FIC Ações (R$ 702,17). Demais fundos obtiveram rentabilidade
negativa por conta da volatilidade dos mesmos, frente ao cenário econômico, onde fatos
na economia acabaram por influenciar essa volatilidade como por exemplo, expectativa da
votação da reforma previdenciária no Brasil, acompanhado ainda da fase de transição do
novo governo federal. O Superintendente Frederico explicou a todos do Conselho Fiscal
que a maior volatilidade para fundos de renda variável é característica desse segmento,
estando dentro da normalidade. No tocante ao último item da Pauta, onde se trata de
outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal, nada foi levantado pelos seus membros,
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:
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