
Ata da 8º (oitava) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de 

Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e um dias do 

mês de agosto de dois mil e dezenove (21/08/2019), às 08h30min, na sede do 

Instituto, onde estavam presentes os conselheiros:  apenas Giani Mara de Souza 

Cavalcante, a Diretora Executiva do Impral Débora Botelho Alvarez e o Superintendente 

Frederico Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura da Ata da reunião ordinária de 

14/07/2019; Movimentação Financeira do mês de julho de 2019 – Análise e Aprovação; 

Análise da Execução Orçamentária (Balancete) do mês de julho de 2019; Análise sobre as 

aplicações das reservas, fundos e provisões; Renovação do Contrato com o CIEE – 

Centro Integração Empresa Escola (Estagiária) – Análise e Parecer; Outros interesses do 

Conselho Fiscal; O Superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença da 

Conselheira. Para deliberações das questões da pauta, não foi possível pela falta de 

quórum na reunião, onde a maioria dos membros encontram-se impossibilitados de 

comparecimento. Todavia, em respeito à presença da conselheira Giani Mara lhe foi 

informada sobre a pauta nos seguintes assuntos: foi lida a ata de reunião ordinária da 

reunião de 24/07/2019 do conselho fiscal. No tocante à movimentação financeira do mês 

de junho de 2019, foi informada a conselheira que o total de despesas foi no valor de R$ 

23.174,62, Folha de Pagamento no valor de R$ 260.129,01, Arrecadação no valor de R$ 

368.884,27, perfazendo um saldo positivo em R$ 85.580,64. Com relação à folha de 

pagamento de junho de 2019, o Instituto teve uma despesa com aposentados em R$ 

190.343,23, R$ 36.404,.62 com pensionistas, R$ 26.571,81 de auxílio doença, R$ 2.922,90 

de contribuição Impral Auxílio Doença, R$ 10.189,10 de Ativos e R$ 456,85, de 

Contribuição Impral Ativos, perfazendo um montante de R$ 260.129,01. A renumeração 

de investimentos para o mês de junho de 2019 foi de R$ 821.542,28, perfazendo um 

montante investido em R$ 64.980.556,46. Com relação ao limite de despesas, o Instituto 

chegou em um percentual de 1,07%, num limite de até 2%. Para o mês de julho de 2019, 

o total de despesas foi no valor de R$ 10.592,74, Folha de Pagamento no valor de R$ 

255.433,82, Arrecadação no valor de R$ 372.922,57, perfazendo um saldo positivo em R$ 

106.896,01. Com relação à folha de pagamento de julho de 2019, o Instituto teve uma 

despesa com aposentados em R$ 189.068,97, R$ 36.142,19 com pensionistas, R$ 

24.079,73 de auxílio doença, R$ 2.922,90 de contribuição Impral Auxílio Doença, R$ 

9.522,68 de Ativos e R$ 456,85, de Contribuição Impral Ativos, perfazendo um montante 

de R$ 255.433,82. A renumeração de investimentos para o mês de julho de 2019 foi de R$ 

532.263,10, perfazendo um montante investido em R$ 65.650.976,34. Com relação ao 



limite de despesas, o Instituto chegou em um percentual de 1,16%, num limite de até 2%. 

O Superintendente Frederico deixou de colocar em discussão a movimentação financeira 

e a execução orçamentária (Balancetes) dos meses de junho e julho de 2019 por falta de 

quorum. Com relação aos investimentos do Instituto de Previdência Municipal de 

Altinópolis, até o mês de julho de 2019, tivemos um acumulado de rendimentos no valor 

de R$ 3.779.970,65, perfazendo 6,15% de retorno, ultrapassando a meta que foi de 5,94%. 

Em relação aos fundos de renda fixa, tivemos um retorno de R$ 488.194,33. Já a 

rentabilidade dos fundos de renda variável, tivemos uma rentabilidade de R$ 44.068,77. O 

Superintendente comunicou a conselheira Giani que o Instituto renovou contrato com o 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE para contratação de estagiária pelo período 

de 12 meses, onde a estagiária começou no Instituto dia 19/08/2019. Nada mais havendo 

para tratar encerrou se a reunião e esta ATA ira assinada por mim Debora Botelho 

Alvarez e pela conselheira presente: 

 

Giani Mara de Souza Cavalcante    Debora Botelho Alvarez 
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