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O Conselho do RPPS reúne-se todos os meses, na segunda quarta-
feira do mês, no prédio da Prefeitura Municipal, a fim de receber todas as
correspondências, informa@es, pedidos, oconências do mês anterior e
analisar a planilha de controle dos Fundos de lnvestimentos do RPPS,
apresentada pelo gestor dos recursos. Após cada reuniâo, é feita uma Ata
correspondente, para que constem ali, todos os assuntos que estiveram na
pauta durante a reunião daquele mês.

Ainda, o Fundo (RPPS) conta com os serviços de uma funcionária
municipal que trabalha com os sistemas do Fundo, elabora as aposentadorias,
dá destinos às conespondências, e outras demandas pertinentes ao RPPS.

O Conselho do RPPS cumpre rigorosamente sua função de
acompanhar o desempenho dos fundos de investimentos, bem como todas as
atividades a ele pertinentês, até porque se faz necessário veriÍicar se a
legislação está sendo cumprida, e se a meta atuarial (IPCA + 6%) está sendo
gradualmente atendida.

O Gestor Financeiro explica detalhadamênte o desempenho de cada
aplicação, em cada banco, ressaltando o cumprimento dos percentuais
determinados pela Resolução CMN 392212010 e suas alteraçÕes, bem como a
análise da economia nacional e dos fatos preponderantes da economia
internacional, que possam inteúerir Íortemêntê 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 Íim de que não seja necessária modificação de alíquotas. Nas
reuniões, a cada periodo, o Conselho solicita os comprovantes de
recolhimentos dos servidores e do repasse patronal ao Fundo, bem como
comprovantes de depósitos bancários, para veriÍicação e comprovação dos
relatórios fi nanceiros apresentados.

A atual Administraçâo Municipal manteve os repasses previdenciários

em dia durante todo o ano de 2017, encenando uma serie de atrasos da
gestão passada.

Outro fato importante foi o parcelamento da dívida apontada pela

auditoria do Ministério(hoje Secretaria) da Previdência em 2015 que considerou

e.--



inegular o uso dos rêcursos do RPPS por partê da gestão da que encenou em
2012, autonzada pela Lei Municipal no 2.88612012 que determinou a devolução
de descontos previdenciários indevidos por força da referida Lei- No
entendimento do Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil Sr. Helvio Luiz
Millani a devolução prevista na Lêi Municipal 2.886/2012 é inegular e
considerou o Município inapto a receber o CRP (Certificado de Regularidade
Previdenciária) conforme o exposto na NOTIFICAÇÂO DE AUDITORIA FISCAL

- NAF No 0087/20í5.

Após indeferimento de todos os rêcursos apresentados pela
Municipalidade, a mesma ficou sem o CRP (Certificado de Regularidade
Previdenciária), ocasionando grande transtomo ao Ente e a Unidade Gestora
(RPPS) que Íicaram impossibilitados de receberem repasses de verbas
voluntárias e compensaçâo previdenciária.

A NAF No 008712016 determinava a devoluçâo de R$ 320.298,92 com
juros e correções previstos em Lei, sendo que deste valor R$ 72.582,07 devem
ser repassados a vista, já o restante pode ser parcelado conforme Portaria
MPS no 307 de20lú12013.

No ano de 2017 o governo federal publicou a Portaria 33312017
possibilitando os Entes Federativos parcelarem as dívidas com os RPPS,
inclusive aquelas não referentes a repasse previdenciários, em até 200
parcelas. Amparado por esta Portaria, o Prefeito Municipal Paulo Ricardo
Salerno sancionou a Lei Municipal n" 3.303DO17 que possibilitou o
parcelamento da dívida aponta pela auditoria, restabelecendo assim o CRP do
Município.

Para os investimentos dos recursos do RPPS o ano foi bom, com uma
carteira diversiÍicada com renda fixa e renda variada, as alocaçÕes alcançaram
11,97o/o de rendimento acumulado no ano de 2017, superando a meta atuarial
em 2,73%. A carteira dos investimentos seguiu a estratégia traçada pelo

Comitê de lnvestimentos para o ano de 2017, que entendeu ser possível

alcançar meta com uma carteira um pouco mais conservadora já que o
mercado se mostrou menos nervosos que o ano anterior. O desempenho da
Carteira de lnvestimentos atendeu a expectativa do Comitê que era o de
supêrar a Meta Atuarial em2017.

Na tabela abaixo, o resultado dos investimentos no final da cada mês
do ano e o apurado no final do ano de 20167.



RPPS RESTINGA SÊCA - RENDIMENTOS X META ATUARIAL 2017

A tabela acima mostra a volatilidade do mercado por conta da
dificuldade do governo Temer em aprovar todas as medidas para equilibrar os
gastos públicos, especialmente a reforma da previdência que ficou para 2018
ainda sem o consenso da Câmara dos Deputados e do Senado. Mas apesar
disso o mercado se mostrou bem mais otimista após a reforma trabalhista que
atendeu o anseio da classe empresarial.

2017 META ACUMULADA (%) REND. ACUMULADOS (%) RENDIMENTO-META
JAN 0,88 1,53 0.65
FEV 1,72 3,46 1,74
MAR 2,47 4,43 1,96
ABR 3,'t3 4,88 1.75
MAIO 3.96 4,94 0,98
JUN 4,24 5,49 1.25
JUL 5,01 7,79 2.78
AGO 5,73 9,05 3.32
SET 6,42 10.11 3,69
OUT 7,47 10,42 2,95
NOV 8,30 í 1,05 2.75
DÉZ 9,24 11,97 2.73

META ATUARIAL % RENDIMENTOS % RENDIMENTO RS
PATRIMONIO

LIQUIDO

]AN 0,88 L,53 358.040,97 23.770.629,83

FEV 0,83 1,90 456.408,59 24.477.795,44

MAR 0,74 0,93 229.424,75 74.897.t74,77

ABR o,64 O,M tLo.282,9s 25.267 .885,89

MAIO 0,81 0,05 13.581,64 25.524.87 4,46

JUN 0,3s 0,54 138.253,61 25.907 .268,48

JUL o,74 z,16 s63.663,50 26.600.406,60

AGO 0,69 t,17 3L4.297 ,26 27.176.989,53

5ET 0,66 0,97 266.291,LO 27.62L.806,7t

OUT o,92 0,56 L55.729,L2 28.006.460,47

NOV o,78 0,30 82.677,30 28.323.330,67

DEZ o,94 0,83 235.264,49 28.693.132,10

TOTAT 9,24 ,-L,97 2.923.915,68 28.693.132,10
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Na Tabela abaixo um resumo das despesas do ano de 2016.

PL INVESTIMENTOS EII'I
DEZEMBRO 20í5

PL INVESTIMENTOS EM
DEZEMBRO 20í6 SUPERÁVIT

R$22.889.214.75 R$ 28.693.132,10 R$ 5.803.9í7,35

O RPPS encerrou o ano de 2O17 com um superávit de R$
5.803.9't7,35 equivalente a um aumento de patrimônio liquido em 25,360/o,

demonstrando que as alíquotas propostas pelo cálculo atuarial estão
adequadas para equacionar o déficit matemático e alcançar o equilíbrio
financeiro e atuarial até o ano de 2M3.

No ano de 2017 foram concedidas cinco (5) inativaçÕes aposentados e
uma (1) pensão por morte.

DESPESAS (R$) DO ANO DE 20í5
Auxilio Doença 97.289,93
Auxilio Maternidadê 59.185.36
Aposentados/Pensionistas 2.814.675.71
Despesas Administrativas 21.296.14

TOTAL 2.992.447,56

q_



O RPPS tem sob sua responsabilidade o pagamento de
aposentadorias a sessenta e nove (69) servidores e oito (8) pensões por morte
até a data de 31112D017.

Restinga seca, 30 de janeiro de 2018.

Presidente do Conselho:

Rita de Cássia Figueiredo Soares

Representante Leqal do RPPS:

DenilsonPires Neves


