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O Conselho do RPPS reúLne-se todos os meses, na segunda quarta-feiÉ do mês, no

predio da PÉfeituÍa Municipal, a fim de receber todas as co.r€spondências, informações,

pedidos, oconências do mês a erior e analisar a planilha de controle dos Fundos de

Investimentos do RPPS, apiesentada pelo gestor dos recuBos. Após cada reunião, é feita uma

Ata corÍespondente, paia que constem ali, todos os :§surtos que estiveram na pauta dumúte a

reuaião daquele mês.

Ainda, o Fundo @PPS) conta com os serviços de uma funcionária municipal que

trabalha com os sistemas do Fundo, elabora as aposentâdoria§, trata os processos de

compensações previdencirírias, dí destinos às conespondências, e outas demandas

pertinentes ao RPPS.

O Conselho do RPPS cumpre rigorosamente sua função de acompanhar o

desempeúo dos fundos de investime os, bem como todas as atividades a ele pertinentes, até

porque se faz necessiírio verificar se a legislação estrí sendo cumprida" e s€ a meta atuârial

(IPCA + 6%) estrá sendo gradualmente atendida.

O Gestor Financeiro explica detalhadamente o desempeúo de cada apticação, em

cada banco, ressaltando o cumprimento dos percentuais determinados pela Resolução CMN

3922DolO e suas alteraÉes, bem como a análise da economia naçional e dos fatos

prepondeÍantes da economia intemacional, que possam interferir fortemente ern alguns

investimentos, mantendo-se aleÍta para a retiÍada de valores e aplicação em outros ftrndos

menos suscetíveis a esses acotrtecimentos. O Conselho mantém preocupação constante quânto

ao cumpdÍnento ou superaçâo da meta atuarial anual estabelecida, a fim de que não seja

necessíria modificação de alíquotas. Nas reuniões, a cada período, o Conselho solicita os

comprovantes de recolhimentos dos servidores e do repasse patonâl ao Fundo, bem como

comprovantes de dep5sitos banci{rios, para verificação e c-omprovação dos rclatórios

fi naoceiros apÍesentados.

A atual Administ ação Municipal manteve os repasses pçeyidenciários em dia
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durante todo o ano de 201 L
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Atualrneffe a administração municipal maütém o Parcelamento no 0187112017 de

200 parcelas, atuâlizadas pelo [PCA+69lo ao ano, que é a meta do R?PS prevista pelo ca]culo

atuarial. O Parcelamento f 0044612016 de 36 parcclas foi quitado no decorrer do ano de

2019.

Ente Federativo vem mantendo em dia o pagaÍnento das parcelas, bem como, os

repasses previdenciiírios mensais.

Para os investimentos dos recürsos do RPPS o ano de 2019 foi marcado pela

expectativa da aprovação da reforna da previdência, quc se confirmou no segundo semestre.

Outlo ponto que teve enorme influência nos investimentos de renda fixa, esp€ciâlmente nos

indices IMA-B, foi à queda na Taxa Selic que touxe volatilidade e uma valorização

semelhante ao lbovespa par" este segmento. A rcnda variável tamEm teve uma boa

valorização apesar da volatilidade, eícen'aído o ano com o lbovespa valo zado em 31,587o.

Com ô cenário favorável aos investimentos, o desempenho dâ Cfiteira de

lnvestimentos do RPPS encerou o ano aderente à meta atuarial.

Na tabela abaixo, o resultado dos investimentos no finâl da cada mês do ano e o

apurado no final do ano de 2019.

RPPS Restitrga S&a - RendiBentos x Meaâ AtuâriâI2019

Mês
Metâ

acumulada (7o)
Rendimentos

acumulados (7")
RendiEetrto - Metâ

JAN 0,82 1.04 0,22

FEV 1.75 1,45 -0.10

MAR 3,01 1.96 -t 05

ABR 3,90 2,70 -1.20

MAIO ,1.55 3,88 0.61

JIIN 5,26 5,26 -0,01

JUL 5.96 6,l l 0,t 7

AGO 6.60 6,44 0.16

SET 7,08 '7,64 0,56

OUT 1.72 8.81 1.09

NOV 8.81 9,0'7 0.26

DEZ 10,56 t0,46 0,t0
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A tabela acima mostia o primeiro semestre trazeÍrdo mais dificuldade para os

investimentos acompanharEm a meta atuarial, em fuoção da gestão da cadeiÍa estar(.( -..., D. _:
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conservadom. Esta decisão do Comitê de Investimentos foi tomada em collsetrso com o

Conselho que a Carteira de Investimentos deveda ter essa característica até se ter um melhor

entendimento dos rumos da politica econômica do novo govemo. Já no segundo s€mestle os

resultados foram melhores com a caÍeira mais adequada ao ceDrário que se mostrava mais

claro para a tomada de decisão quanto à alocação dos recursos do RppS.

Na tabela abaixo temos os resultados mensais dos rendimenúos, meta atuarial e o

tolal de recursos aplicados oo mercado hnarceiro.

Mês
Meta Atuariâl

(%)
Rcndimetrtos

("t")
Rendimento

a$)
Patrimônio

Líquido (Rl§)

JAN 0.82 1,0.1 R$ 38r.307,89 R$ 37.196.449.26
F'EV 0,93 0,41 R$ 151.,129.03 R$ 37.623.553,r 2

MAR l,2s 0,50 RS l9l.000-7/t R$ 38.075.557-86
ABR 1,07 0.7i R$ 280.555.45 R$ 38.689.157.78

MAIO 0.63 1,15 RS 445.524.11 R$ 39.192.8.14.57

JUN 0,51 1.32 R$ 521.464.27 RS,10.l 11.163.20

JUI, 0.68 0,8,1 R$ 336.639.05 R$ r3.0.13.641.63

AGO 0,61 0.29 R$ 117.719,83 R$ .11.038.s32,32

SET 0.46 1,13 R$ 466.439,32 L$ .11.746..186.5s

OUT 0.60 1.08 RS 451.615,71 RS:12.41.1.919.00

NOV 1.01 R$ 104.856.39 R$ 42.7.15.810.90

DF,] 1.68 1.28 R$ 550.867,83 R$ 43.526.93i.05

TOTAL 10,56 t 0,,í6 R$ ,r.000.,Í39,82 R$ ,13.526.933,05
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Na tabela abaixo. segue um resumo das dcspesas do ano de 2019.
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\qO RPPS encerÍou o aúo de 2019 com um supeúvit de R$ R$ 6.998.606,29,

eqúvalente a um aumento de patrimônio liquido em 19,16%, demonstando que as alíquotas

Eopostas pelo crílculo atuarial estão adequadas pam equacionar o déficit rnatemático e

alcançar o eqúlibrio financeiro e atuarial até o ano de 2043.

No ano de 2019 fordn concedida seis (6) aposentadodas e nenhuíra peDsão por
à

\\
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Rendimento x Mete Atuarial acumulados-2Ol9
a Metô r Âadimeíto

JAN ÊÊV MAR ABR MAIO IUN JUL A60 SET OUT

I
NOV

8,8

'.,{ftü,fiÍii

Despesas no ano de 2019

Auxilio l)oença R$ 209.287.39

Arxilio Maternidade R$ 60.269.8,1

Aposcntados,/Pellsionistas R$ 3.612.154,03

Despesas 
^dminis1lativas

R$ 31.805.,17

TOTAL R$ 3.881.71116

PL ltrvBtime[tos em
Dez*mbro 2018

PL Investimentos em

Dezembro 2019
Superávit

R$ 36.528.326.76 R$ 43.526.933.05 R$ 6.998.606.29

fostinga Sôcl, teÍa [e l6erê Camargo. Íena [e Íraúcionatutu.
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O RPPS tcm sob sua responsabilidade o pagamgnto ds aposentadorias para oitenta

um (81) servidores inativos e doze (12) pensões por moÍe alé a data de 3Ul2/2019, e cont,

com trezentos c cinquenra e um (351) segurados na ativa-

Restinga Sêca- 27 de janeiro de 2020.

Copitê de iívestimentos:

Denize Aparecidâ Bortolotto Mdtini

Helena Cristina Lavall Mohr

Gestor Financeiro do RPPS:

Denilson Pires Neves
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