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RrmróRto ANUAL Do coNSELHo MUNtctpAL DE pREVIDÊNctR

DE RESTTNcn sÊcn lnsy

ANO 20í8

o conselho detiberativo do REGTME pROpRtO Oe pneuoÊruclA soctAl (Rpps)
reúne-se mensalmente, na segunda quarta-feira do mês, em sala do prédio da prefeitura
Municipal, a fim de receber todas âs correspondências, informaçóes, pedidos, ocorrências
do mês anterior e analisar a planilha de controle dos Fundos de Investimentos do RPPS, a
mesma é aprêsentada pelo gestor dos recursos. Após cada reunião, é realizada a expedição
de uma Ata correspondente, para que constem ali, todos os assuntos que estiveram em
pauta durante a reunião daquele mês.

O Fundo do RPPS conta com os serviços de um oficial administrativo concursado, o
qual alimenta os sistemas do Fundo, elabora as aposentadorias, dá destinos às
correspondências, e outras demandas pertinentes ao RPPS.

O Conselho do RPPS cumpre rigorosamente sua função de acompanhar o
desempenho dos Íundos de invêstimentos, bem como todas as atividades a ele pertinentes,
uma vez que se faz necessário verificar se a legislaçâo está sendo cumprida, e se a meta
atuarial (IPCA + 60lo) está sendo gradualmente atendida.

O Gestor Financeiro explica detalhadamente o desempenho de cada aplicâção, êm
cada banco, ressaltando o cumprimento dos percentuais determinados pela Resoluçâo CMN
392212010 e suas alterações, bem como a análÍse da economia nacional e dos Íatos
preponderantes da economia internacional, que possam interferir fortemente em alguns
investimentos, mantendo-se alerta para a retirada de valores e aplicação em outros fundos
menos suscetíveis a esses acontecimentos. O Conselho mantém preocupação constante
quanto ao cumprimento ou superação da meta atuarial anual estabelecida, a fim de que não
seja necessária modificaçâo de alÍquotas. Nas reuniões, a cada período, o Conselho solicita
os comprovantes de recolhimentos dos servidores e do repasse patronal ao Fundo, bem
como comprovantes de depósitos bancários, para verificação e comprovação dos relatórios
financeiros apresentados.

A atual Administração Municipal manteve os repasses previdenciários em dia
durante todo o ano de 2018 e, mantém dois parcelamentos com a Unidade Gestora, o
Parcelamento no 00446/2016 de 36 parcelas e o Parcelamento no 0187't/2017, sendo que os
dois têm as parcelas atualizadas pelo IPCA+6% ao ano, que é a meta do RPPS prevista
pelo cálculo atuarial.

O Parcelamento no 00446/2016 encêrrou no ano de 2018 com a parcela de no 31

quitada, restando cinco (5) parcelas para o ano de 2019. Já o Parcelamento no 0187112017

encerrou o ano de 2018 com a parcela de no 13 quitada, restando ainda cento e oitenta e
sête (187) para os próximos anos.
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O Ente Federativo vem mantendo em dia o pagamento das parcelas, bem como, os
repasses previdenciários mensars.

Para os investimentos dos recursos do RPPS o ano marcado pela greve dos
caminhoneiros alterou o humor do mercado financeiro, trazendo um temor de que o governo
náo teria capacidade de negociação para costurar um acordo satisfatório para os dois lados-
Este temor e a eleição presidencial fizeram com que o mercado financeiro oscilasse
fortemente, revertendo o resultado positivo dos quatros primeiros meses do ano, trazendo
dificuldades para os RPPS em alcançar a meta atuarial para o ano de 2018. Após a eleição
presidencial com a vitória do candidato Jair Bolsonaro, o mercado passou a ter maior
otimismo com a possibilidade de aprovaçáo das reformas da previdenciária e fiscal, e a
manutenção das já aprovadas como a reforma trabalhista, táo combatida pelas forças
políticas de esquerda do país.

Com isso o desempenho da Carteira de lnvestimentos do RPPS nâo atingiu a Meia
Atuarial em 20 Í 8.

Na tabela 1, descrita abaixo, o resultado dos investimentos no final da cada mês do
ano e o apurado no final do ano de 2018.

RPPS RESTINGA SÊCA - RENDIMENTOS X METAATUARIAL 20í8

TTETA ACUMULADA (%) REND. ACUMULADOS í%) RENDIM ENTO-META

JAN 0,79 1 ,15 0,36

FEV '1,61 0,1 1

IIlAR ) )Ct 2,52 o,32

ABR ) o') JUC 0.1 3

MAIO 3.84 -1,'19

JUN 5,60 aôa -2,62

JUL 6,43 -2,24

6,84 4.44 -2,44

SET 7 ,84 5,17 -2,67

OUT 8,80 6,73 -2,47

NOV 9.13 7 .25 1,88

DEZ 9,84 7 ,91 -1,93
Tabela 1

A tabela demonstra um cenário em que os resultados dos investimentos dos
recursos do RPPS estavam aderentes à meta atuarial até o evento da greve dos
caminhoneiros quê ocorreu no mês de maio, a partir deste acontecimento o mau humor do
mercado prejudicou os rendimentos da carteira de investimentos impossibilitando alcançar
meta atuarial, especialmente à gestão mais conservadora que não quis arriscar nos Fundos
de lnvestimentos IMA-B de juros mais longos, que foi o caso deste RPPS.

Na iabela 2, descrita posteriormente, discrimina-se os resultados mensais
rendimentos, meta atuarial e o total de recursos aplicados no mercado financeiro.
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META
ATUARIAL O/" RENDIMENTOS % RENDIMENTO R$

PATRIMONIO
LIOUIDO

JAN 079 '1,15 336 804.78 29 684 655 05

FEV 0,82 0,57 17 4.546,90 3C.980.692 83

MAR 245.488 42 ., I zll rl õYU ô9

ABR 4,72 0,52 3'1.926 393,84

MAIO 0,90 4,40 -127 .672,43 32.069.410,53

JUN 1 .76 u. óó 107.574.25 32.541.504.47

JUL 0,83 1 ,17 381 637.16 33.043.641 63

AGO 4.41 0,20 67.662,45 33 .444 .302 ,81

SET 098 o,7 4 251 .452 76 34.203.333,47

OUT 0,95 1 ,48 5C9.441 .82 34.985.716,95

NOV o.29 0.49 172.538,17 35.629.541,12

DEZ 0.65 0,62 223.713,52 36 528 358 82

TOTAL 9,84 7,91 2.508.657,56
f abela 2

Dispomos em gráfico o Rendimento e a Meta atuârial para melhor visualização:

Rendimento x Meta Atuarialacumulados-20Í 8
I Meta I RendiíEnto

]AN MAR ABR MAIO JUN AGO ÚEZ

9,13

Na Tabela 3, exposta abaixo um resumo das despesas do ano de 2018.

Tabela 3
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oíDESPESAS (R$) DO ANO DE 2018

Auxilro Doenca 187.460,00

Auxilio Maternidade 44 358.29

Aposentados/Pensionistas 3.078.781,40

Despesas Admrnistrativas 27.595,95

TOTAL 3.338.195,64

PL INVESTIMENTOS EM
DEZEMBRO 20í7

PL INVESTIMENTOS EM
DEZEMBRO 2018

SUPERÁVIT

R$ 28.693.132. 10 R$ 36 528.326,73 R$ 7.835 194.63
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O RPPS encerrou o ano de 2018 com um superávit de R$ R$ 7.835.194,63 (sete
milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e três
centavos) equivalente a um aumento de patrimônio líquido em 27,30o/o, demonstrando que
as alíquotas propostas pelo cálculo atuarial estão adequadas para equacionar o déficit
matemático e alcançar o equilíbrio Íinanceiro e atuarial até o ano de 2O43.

No ano de 201 8 foram concedidas oito (8) aposêntadorias e cinco (S) pensões por
morte.

O RPPS possui sob sua responsabilídade o pagamento de aposentadorias a setenta
e seis (76) servidores ê treze (13) pensões por morte até a data de 3111212018, e conta com
trezentos e quarenta e quatro (344) segurados na ativa.

Restinga Sêca, 28 de janeíro de 20 í 9

Presidente do Conselho:

Janaina ldeli Rigon

Representante Leoal do RPPS:

Denilson Pires Neves
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