
 

 1 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 105 – Centro Piracaia – SP 
E-mail: previdencia@piracaia.sp.gov.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4409 – 40364371 

www.piraprev.com.br 

 
 
 
 
 
 
 

Relatório das Demonstrações 
Financeiras 

 
e 
 

Atividades Desenvolvidas 
 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 

Exigibilidade legal : 
Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.790;  

Instrução TCE Nº. 02/2007 TC-A-40. 728/026/07 Art. 63, Inciso I; 
 Política de Investimentos IPSPMP – PIRAPREV. 



 

 2 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 105 – Centro Piracaia – SP 
E-mail: previdencia@piracaia.sp.gov.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4409 – 40364371 

www.piraprev.com.br 

 
Um ano financeiramente agitado o de 2009: crise global, recessão. O 

Brasil em destaque, o real valorizando, gigantes quebrando, gigantes fundindo-se. 
Alçamos a recuperação econômica, embora em alguns aspectos os números e 
indicadores não tenham retornado aos níveis verificados antes da crise econômica 
global, agravada em 2008. 

 
 
Cenário Internacional. 
 

O Brasil esteve no centro de vários acontecimentos que marcaram a 
história em 2009, entrando nos noticiários como o emergente queridinho dos analistas 
internacionais. A revista norte-americana “Newsweek” afirmou que o Brasil se 
transformou na última década em uma potência regional única.  

 
A revista britânica “The Economist” também rasgou elogios ao 

desempenho brasileiro dedicando capa de sua publicação ao Brasil, (uma montagem do 
Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete) chamando o país de “a maior 
história de sucesso da América Latina”.  

 
Outra manifestação de confiança ao país foi feita pela agência de 

classificação de risco Moody’s, que concedeu o grau de investimento ao Brasil, tendo 
sido a quarta agência a alçar o país ao grupo de países considerados confiáveis para 
investir. 
 

Depois de anos sofrendo com sua dívida externa e tendo que se submeter 
às rígidas regras do Fundo Monetário Internacional para conseguir algum dinheiro 
emprestado, o país deixou de ser devedor para tornar-se credor do Fundo, com a 
compra de bônus no valor de US$ 10 bilhões. 

 
O Jornal francês “Lê Monde” avaliou que o presidente Lula estava certo 

quando disse, em 2008, que o “tsunami da crise internacional” provocaria apenas uma 
“marolinha” no Brasil. 

 
Já no campo da política internacional, a interferência na crise de Honduras 

veio a abalar o nosso relacionamento com outros países como os Estados Unidos, por 
exemplo.  
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Enquanto a imprensa mundial dizia que o país seria a “grande potência do 

século XXI”, o presidente Lula – a personalidade do ano segundo o “Lê Monde” – 
derrapou na maneira da condução da política externa e recebeu um dos líderes de 
estado mais impopulares da atualidade, Mahmoud Ahmadinejad. 

 
O vizinho Hugo Chaves, presidente da Venezuela, conquista reeleição 

ilimitada; a maior seguradora do mundo teve um prejuízo histórico e derrubou as 
bolsas de quase todos os países e o presidente norte-americano recebeu o Nobel da 
Paz por suas idéias no primeiro ano de seu governo. 

 
A gigante General Motors, a centenária fabricante de automóveis, 

verdadeiro ícone da sociedade norte-americana e do capitalismo global pediu 
concordata nos Estados Unidos em junho e saindo desta 40 sombrios dias após 
deixando um rastro devastador nos mercados internacionais. A derrocada da indústria 
norte-americana de automóveis também se manifestou com o pedido de concordata da 
Chrysler. 

 
O G-20 decidiu liberar US$ 5 trilhões para salvar a economia mundial. 

Centenas de pessoas morreram em decorrência do vírus H1N1 e a Coréia do Norte fez 
testes nucleares com bombas tão potentes quanto à de Hiroshima. 

 
A Alemanha e a França surpreenderam e retomaram o crescimento 

econômico no segundo semestre superando a recessão antes do esperado. 
 
O Fundo Monetário Internacional chegou a anunciar o fim da recessão 

mundial, não significando a recuperação total da economia. 
 
Já no final do ano, Dubai anunciou, ante a perplexidade do mundo, a 

incapacidade de pagar as dívidas da empresa estatal Dubai World, estimada em US$ 
59 bilhões. O calote bilionário agitou os mercados financeiros do planeta. 

 
      Diante deste contexto, o ano de 2009 discorreu sob os olhares apreensivos 

de analistas, investidores, empresários e consumidores, preocupados com o desfecho 
da crise mundial, uma vez que as notícias sobre falências de mega-conglomerados ou 
mesmo o anúncio, quase diário, de redução dos quadros funcionais povoou os 
noticiários. 
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Cenário Nacional. 
 
  Por aqui, também empresas importantes fizeram demissões em massa; 

destaque para a Embraer que cortou mais de 4.000 trabalhadores, cerca de 20% de 
seu quadro. O emprego chegou a registrar o pior trimestre em dez anos, recuperando-
se ao longo do ano. 
  
  Com a dúvida quanto ao futuro da economia brasileira e mundial, a taxa de 

câmbio, considerada como termômetro da confiança dos investidores estrangeiros na 
economia nacional, disparou e passou de R$ 1,56/US$ em agosto de 2008 para R$ 
2,50/US$ em dezembro daquele mesmo ano, incorrendo efeitos colaterais negativos 
sobre o nível de investimentos no País, que adotou queda superior a 15% no primeiro 
semestre de 2009. 

 
  Sob o caos instalado, o governo federal e o Banco Central não ficaram de 

braços cruzados. Trabalharam rapidamente para que aquele cenário nefasto que se 
formava pudesse ser dissipado ou, ao menos, amenizado e adotaram importantes 
medidas de estimulo à manutenção da produção e preservação do nível de emprego e 
renda. 

 
  Entre outras medidas, o Banco Central iniciou o processo de 

afrouxamento da política monetária, reduzindo a taxa de juros da economia. 
 
  Além disso, o Conselho Monetário Nacional também reduziu a taxa da 

alíquota dos depósitos compulsórios para elevar o volume de recursos disponível nos 
bancos e permitiu a compra de carteiras de crédito entre instituições públicas e 
privadas. 

 
  O governo federal, por sua vez, decidiu reduzir a alíquota do Imposto 

Sobre Produtos Industrializados – IPI – para veículos e para os eletrodomésticos da 
chamada “linha branca” além de desonerar alguns produtos do setor da construção 
civil, ampliando também linhas de financiamento para imóveis e veículos utilizando os 
bancos públicos aumentando, também, os limites de recursos para empréstimos 
realizados pelo BNDES.  

 
Outros impostos incidentes sobre o pão foram reduzidos e, em 

compensação, produtos supérfluos foram sobre-taxados, a exemplo dos cigarros.  
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O governo havia estabelecido prazos para encerrar esses incentivos, mas 

foi prolongando vários deles como os dos carros flex e os eletrodomésticos ecológicos. 
O setor de móveis acabou entrando na onda de isenções de impostos, com o intuito de 
estimulo ao consumo.  

 
Também foi lançado pacote habitacional com investimentos da ordem de 

R$ 34 bilhões para a construção de 1 milhão de moradias. O IPI, o PIS e a Cofins 
deixaram de ser cobrados em computadores adquiridos pela rede pública de ensino.  

 
  Passado o primeiro trimestre de 2009, período de maior turbulência, os 

indicadores sobre os níveis de atividade no Brasil já registravam algumas melhoras. O 
destaque foi a recuperação dos índices de confiança dos consumidores e empresários, 
que apesar de permanecerem abaixo do nível observado antes da crise em 2008, 
caminharam para recuperar o temor e o tempo perdido. No segundo trimestre a 
economia do país voltou a crescer e o Brasil saiu da recessão técnica. No terceiro 
trimestre também houve alta embora menor do que a esperada pelo governo. 

 
  Situação pouco comum na história recente da economia brasileira foi a 

valorização do real e a queda do dólar. Entre janeiro e novembro o dólar havia perdido 
cerca de 25% de seu valor. Dólar barato é excelente para quem viaja ao exterior ou 
compra produtos importados, mas péssimo para os exportadores brasileiros. 

 
  Assim, em outubro, a situação começou a melhorar e, um ano e um mês 

após a crise ter começado nos Estados Unidos, os números comprovaram que o pior da 
crise, pelo menos no Brasil, havia mesmo ficado para trás. 

 
   O governo decidiu taxar as aplicações estrangeiras na Bolsa de Valores 

(Bovespa) e nas aplicações em renda fixa a fim de tentar evitar a valorização do real. 
Em novembro, outra medida foi adotada pelo governo: a cobrança de IOF sobre as 
operações com ações de empresas brasileiras no exterior. 

 
  O ano dos negócios também apresentou fusões surpreendentes: Pão de 

Açúcar e Casas Bahia criaram uma gigante do varejo e a rival Perdigão comprou a 
Sadia, criando a Brasil Foods.  

 
A Crise fica para trás, mas ainda gera incertezas. O PIB brasileiro 

termina o ano estagnado, ou com pequena queda, segundo analistas e consultores. Para 
2010, no entanto, a estimativa é de crescimento entre 5% e 5,5%. 
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Apesar da descrença de alguns e cautela de outros, o Brasil acabou por 
ser o país que menos perdeu na crise e que mais poderá se beneficiar com o 
crescimento da economia mundial aguardado para 2010.  

 
 
 

Das Receitas e Despesas. 
 
 

A despesa do RPPS correspondeu a 21,865 % da receita aferida, 
conforme espelho do Balancete da Receita e do Balancete da Despesa abaixo 
estratificado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Saldo 30/12/2008:           R$      8.402.564,00 
 
                  (+) Receitas                                  3.326.702,89 
                  (-) Despesas                                     727.411,14 
                  (-) Saldo a pagar                                 1.500,00 

                        
         Saldo 30/12/2009:            R$     11.000.355,76 

 
A despesa com recursos oriundos da Taxa de Administração necessária 

ao funcionamento da Unidade gestora, estipulada em R$ 154.700,00 para 2009, teve 
realização de R$ 147.425,67 resultando sobra de custeio da ordem de R$ 7.274,33. 

 
RECEITA 

 
R$ 
 

 
Contribuição Servidor Ativo 
 

 
878.915,72 

 
Contribuição Servidor Inativo  
 

       
2.604,63 

 
Contribuição Patronal Ativo 
 

 
1.157.276,71 

 
Contribuição Patronal Inativo 
 

 
3.997,37 

 
Rentabilidade  
 

 
1.095.705,91 

 
Multa e Juros  
 

 
4.289,37 

 
COMPREV 
 

 
67.610,26 

 
Parcelamento 
 

 
116.302,92 

 
Total das receitas: 
 

 
3.326,702, 89 

 
DESPESA 

 

 
R$ 

 
Aposentadorias 
 

 
473.985.43 

 
Pensões 
 

 
106, 000,04 

Equipamento e material  
Permanente 
 

 
19.151,66 

 
Material de consumo 
 

 
1.276,16 

 
Outros Serviços 3º P.J. 
 

 
55.985,70 

 
Outros Serviços 3º P.F 
 

 
71, 012,15 

 
Total das despesas: 
 

 
727, 411,14 
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Da Meta Financeira e da Meta Atuarial 
 
 

A meta atuarial 2009 foi estipulada em cupom de juros de 6% a.a. mais a 
variação do IPCA (4,31% no exercício) o que veio a totalizar 10,31% no ano. 

 
A avaliação atuarial de 2009 determinou 

os valores necessários ao equilíbrio financeiro do 
RPPS. 
 
                   Em assim sendo:  A    
 
Meta atuarial (jrs 6% a.a.): R$ 10.078.267,66  
 
 (X ) Correção Inflação IPCA                   4,31%  
       ______________ 
 
  Previsto:       R$ 10.512,640, 99 
 

Realizado:         R$ 11.000.355,76    ( - ) 
               ______________ 
 
 

SUPERÁVIT    R$  487.714,77   ( 4,639 %) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  A avaliação atuarial 2009 detectou a redução da alíquota de contribuição 
dos patrocinadores da ordem de (-) 3,65%. 
 

Exercício Resultado R$ 
2009 10.078.267,66 
2010 11.907.760,69 
2011 13.854.832,62 
2012 15.904.621,11 
2013 18.091.445,10 
2014 20.313.905,86 
2015 22.602.862,85 
2016 24.953.238,43 
2017 27.433.807,11 
2018 29.916.973,54 
2019 32.418.524,38 
2020 34.954.118,01 
2021 37.543.097,63 
2022 40.168.176,58 
2023 42.822.831,60 
2024 45.473.937,95 
2025 47.986.790,87 
2026 50.394.674,97 
2027 52.395.400,65 
2028 54.120.840,63 
2029 55.709.492,88 
2030 57.169.518,79 
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O ocorrido deu-se por força do recadastramento processado (que 
enxugou a massa de dados do funcionalismo) bem como fruto das alterações trazidas 
pelo MPS na unificação de procedimentos metodológicos utilizados pelos atuários: 

 
 

Comparativo entre avaliações atuariais
2008  x  2009

2009

Patrimônio                    8.358.756,09

Comprev 1.427.565,00

Provisão matemática   14.275.652,98

Déficit técnico               4.489.331,89

Alíquota  Patronal 15,49%

Cobertura de 68,55 %
Data base 12/2008

2008

Patrimônio                    7.425.165,29

Comprev 4.039.544,04

Provisão matemática   22.180.886,04

Déficit técnico              10.716.176,71

Alíquota Patronal 19,14%
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Investimentos 

 
 
Preliminarmente, cabe ressaltar que houve enquadramento integral aos 

limites determinados nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional Nºs. 3.506/08 e 
3.790/09, bem como aos preestabelecidos na Política Anual de Investimentos do 
IPSPMP-PIRAPREV durante todo o curso do exercício de 2009. 
 
  À luz dos cenários, a gestão do Regime Próprio teve como principal 
desafio na administração dos recursos,  o cumprimento das metas atuariais na casa de 
6% ao ano mais a variação da inflação medida pelo IPCA, frente ao cenário de queda 
da taxa básica de juros da economia – SELIC- promovida pelo governo no curso de 
2009. 
 

A taxa básica de juros iniciou 2009 na casa dos 13,75% a.a. terminando 
abaixo de dois dígitos,  a 8.75% ao ano, menor percentual desde que a SELIC começou 
a ser usada como meta da política monetária em 05 de março de 1999. 

 

Histórico de indicadores e taxas em 2009: 
 

 
REFERÊNCIA 

 

 
SELIC 

 

 
CDI 

 

 
Us$ VENDA 

 

 
POUPANÇA 

 

 
IGP-M 

 

 
BOVESPA 

 

 
IPCA 

 
ANO 2002 19,17% 19,11% 52,27% 9,14% 25,30% -17,01% 12,53%
 
ANO 2003 23,34% 23,25% -18,23% 11,10% 8,69% 97,34% 9,30%
 
ANO 2004 16,25% 16,17% -8,13% 8,10% 12,42% 17,81% 7,60%
 
ANO 2005 19,05% 19,00% -11,82% 9,18% 1,20% 27,71% 5,69%
 
ANO 2006 15,08% 15,03% -8,66% 8,33% 3,85% 32,93% 3,14%
 
ANO 2007 11,88% 11,82% -17,15% 7,59% 7,75% 43,65% 4,45%
 
ANO 2008 12,48% 12,38% 31,94% 7,90% 9,81% -41,22% 5,90%
 
ANO 2009 9,93% 9,88% -25,49% 6,92% -1,71% 82,66% 4,31%
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REFERÊNCIA 
 

 
SELIC 

 

 
CDI 

 

 
Us$ VENDA 

 

 
POUPANÇA 

 

 
IGP-M 

 

 
BOVESPA 

 

 
IPCA 

 

jan-2009 
1,048% 1,043% -0,89% 0,68% -0,44% 4,66% 0,48

fev-2009 
0,855% 0,853% 2,69% 0,55% 0,26% -2,84% 0,55

mar-2009 
0,971% 0,967% -2,66% 0,64% -0,74% 16,26% 0,20

abr-2009 
0,840% 0,836% -5,91% 0,55% -0,15% 6,53% 0,48

mai-2009 
0,775% 0,766% -9,42% 0,55% -0,07% 14,19% 0,47

jun-2009 
0,762% 0,751% -1,08% 0,57% -0,10% -4,69% 0,36

jul-2009 
0,790% 0,784% -4,05% 0,61% -0,43% 6,41% 0,24

ago-2009 
0,694% 0,691% 0,74% 0,52% -0,36% 3,15% 0,15

set-2009 
0,694% 0,692% -5,74% 0,50% 0,42% 8,90% 0,24

out-2009 
0,694% 0,691% -1,92% 0,50% 0,05% 0,05% 0,28

nov-2009 
0,661% 0,659% 0,37% 0,50% 0,10% 8,93% 0,41

dez-2009 
0,727% 0,724% -0,53% 0,55% -0,26% 2,30% 0,37

Acumulado 
2009 9,93% 9,88% -25,49% 6,92% -1,71% 82,66%

      
 4,31%

Igual período 
2008 12,48% 12,38% 31,94% 7,90% 9,81% -41,22%      5,90%

 

 

A posição dos investimentos no encerramento do exercício data base 
30/12/2009 foi a seguinte: 

 
 

Fundos de Investimento Rentabilidade % Rentabilidade R$ Total  

BB Ações Ibov Index 1,523 6.008,44 585.646,31 

BB Regime Próprio Arrojado 0,7381 11.490,61 1.566.355,59 

Caixa FI Ações Brasil IBX-50 0,8275 949,85 115.738,42 

Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 0,7191 20.147,63 2.821.550,70 

Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF 0,7548 15.406,16 2.056.314,40 

Caixa FI Crédito Privado Ref DI LP 0,6976 7.137,06 1.030.224,91 

Caixa FI Novo Brasil RF Cred Priv 1,3041 23.794,40 1.848.348,42 

Caixa FIC Basil Long Short Mult  Merc 0,8089 1.668,22 207.892,45 

Nossa Caixa Setor Pub.   5.081,27 749.452,60 

Total em R$: R$ 91.683,64 R$ 10.981.523,80 
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Procedeu-se avaliação através de análise das carteiras dos Fundos de 

Investimento, resultando do verificado que os mesmos atingiram as rentabilidades a 
que se propuseram dentro das possibilidades de mercado possíveis praticadas no curso 
de 2009: 

Estratificação da rentabilidade dos investimentos: 
 

Renda Fixa          
 Renda Variável 

 Acumulado  
  

SELIC 9,9 
  

   CDI 9,8 
  

BB REG PROP III 8,9 
  

BB REG PROP ARR 9,9 
  

CX FI BR DI LP 9,5 
  

CX FI BR TP RF 10,1 
  

CX CRED PRIV DI 
(5/12) 

 
3,4502 

  
CX FI N. BR CR PR 

(2/12). 
 

2,173 
  

NCNB S. PBL. FI 9,4 
  

CX LONG SHORT 9,6 

 
Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, na proporção em 

que as rentabilidades foram compatíveis com o precificado nos regulamentos dos 
respectivos fundos. 
 
  A redução da taxa Selic, índice remunerador de Títulos Públicos Federais 
pós-fixados que compuseram as carteiras de alguns fundos de investimento chegaram 
a impactar de forma negativa nos resultados. 
 
  Mesmo atravessando a turbulência internacional, a Meta Atuarial 
estipulada para 2009 foi cumprida. 
 

IBOVESPA 82,66 
BB Ações 
IBOVESPA 

 
71,66 

  
IBX-50 72,41 
CX FI BR 
IBX-50 

 
67,75 
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  O quadro-resumo abaixo espelha os percentuais de taxas de juros 
praticados pelo mercado (ativos) contra os percentuais necessários ao cumprimento da 
meta atuarial (passivo). 
 
  Verifica-se o não cumprimento da meta atuarial em determinados meses 
do exercício por força da própria conjuntura de mercado, ou seja, a rentabilidade dos 
títulos públicos federais foi menor do que a meta, por conta da queda gradual da 
SELIC no exercício.  
 

Mesmo o mercado não oferecendo condições de alcanço da meta em 
alguns meses, houve contrabalanceamento devido a excelente desempenho obtido no 
segmento de renda variável, o que possibilitou o equilíbrio financeiro e atuarial 
superavitário. 
 

META ATUARIAL

Ipca + 6% a.a.

JANEIRO 13,43% 1,06% JANEIRO 0,48% 0,49% 0,97% -0,16%

FEVEREIRO 12,75% 1,01% FEVEREIRO 0,55% 0,49% 1,04% -0,03%

MARÇO 11,78% 0,93% MARÇO 0,20% 0,49% 0,69% 0,24%

ABRIL 10,84% 0,86% ABRIL 0,48% 0,49% 0,97% -0,11%

MAIO 10,25% 0,82% MAIO 0,47% 0,49% 0,96% -0,14%

JUNHO 9,26% 0,74% JUNHO 0,36% 0,49% 0,85% -0,11%

JULHO 9,10% 0,73% JULHO 0,24% 0,49% 0,73% 0,00%

AGOSTO 8,75% 0,70% AGOSTO 0,15% 0,49% 0,64% 0,06%

SETEMBRO 8,75% 0,70% SETEMBRO 0,24% 0,49% 0,73% -0,03%

OUTUBRO 8,75% 0,70% OUTUBRO 0,28% 0,49% 0,77% -0,05%

NOVEMBRO 8,75% 0,70% NOVEMBRO 0,41% 0,49% 0,90% 0.21%

DEZEMBRO 9,05% 0,72% DEZEMBRO 0,37% 0,49% 0,86% 0.6%

ACUMULADO ACUMULADO -0,44%

PASSIVO

DÉFICIT        
SELIC                

X                
META 

ATUARIAL

9,67% 10,11%

ATIVO 2009

ATIVO

Cupom 6% 
a.a. p/ mês

META 
ATUARIAL 

TOTAL
Ipca

100% SELIC 
ANO

100% SELIC 
MÊS
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O Patrimônio prosseguiu evoluindo de forma crescente em 2009. No 
comparativo com o exercício anterior, houve um acréscimo de 30,917%: 
 

Saldo em 2008:  R$ 8.402.564,01   x  Saldo em 2009: R$ 11.000.355,76 
 

              

Evolução Patrimonial 2009

4.320.627,00

5.320.627,00

6.320.627,00

7.320.627,00

8.320.627,00

9.320.627,00

10.320.627,00

11.320.627,00

Série1 8.402.564,01 8.664.738,44 8.895.511,52 9.154.198,13 9.394.181,20 9.613.898,65 9.791.507,55 10.030.355,17 10.220.740,27 10.399.937,47 10.545.868,08 10.745.248,64 11.000.355,76 

dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/o9
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Renda Variável 

 
Os investimentos em ações encerraram o ano destacando-se como 

aplicação financeira que melhor retorno proporcionou aos investidores. 
 
Seu principal indicador, o índice Bovespa (Ibovespa), com valorização 

nominal de 82,6% e de 145,2% ante a variação cambial, situou-se em 68.588 pontos no 
fechamento de 2009, apresentando alta contínua praticamente durante todo o ano, 
refletindo o bem-sucedido desempenho dos fundamentos da economia brasileira e a 
melhora do ambiente externo diante da crise financeira global. 

 
Em se tratando das aplicações em renda variável, apesar da 

desvalorização dos ativos aferida pela crise internacional em 2008, em se tratando do 
segmento e de previdência a visão há que ser de longo prazo e não imediatista. 
 
  Tome-se, por exemplo, a desempenho da BOVESPA: em 2002 (-)17,01% 
contra 2003 (+) 97,34%, 2004 (+) 17,81%, 2005 (+) 27,71%, 2006 (+) 32,93%, 2007 
(+) 43,65%, 2008 (-) 41,22% e o resultado de 2009 (+) 82,66%. 
 
  Ou seja, no período, expurgando os dois exercícios negativos (sem ser 
descontada a inflação) a rentabilidade alcançada foi da ordem de (+) 243,87%.  
 
  Momentâneos e eventuais resultados negativos aferidos por forças 
conjunturais devem ser tratados com serenidade. Tais eventos não significam sob 
hipótese alguma perda de patrimônio, que não deve ser confundido com momentânea 
desvalorização de ativos, os quais oscilam, motivo pelo qual o segmento recebe a 
nomenclatura de renda variável, porque varia, muda. 
 
  Foram avaliados periodicamente os Fundos de Investimento, resultando 
que: 
 

1. Os investimentos ainda eram ultra-conservadores; 
2. Que a exposição mínima a fatores de risco acarretaria o não cumprimento 

das metas atuariais já a partir de 2009 em função das taxas de juros; 
3. Que os ativos encontravam-se concentrados deixando de ser exploradas 

as demais variáveis permitidas para os investimentos constantes da 
Resolução Nº. 3.506 do CMN; 
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Em função do verificado, procedeu-se pulverização dos investimentos 

dentro da Caixa Econômica Federal nas modalidades crédito privado e multimercado. 
Também por força das alterações trazidas pela Resolução CMN Nº. 3790, iniciou-se o 
processo de enquadramento dos ativos, diminuindo as posições em fundos DI no Banco 
do Brasil, por exemplo, com ingresso em fundo de investimento com enquadramento na 
nova resolução, a saber, Caixa FI Brasil Renda Fixa Crédito Privado LP. 

 
  O patrimônio do RPPS de Piracaia permaneceu distribuído entre o Banco 
do Brasil e a Caixa Econômica Federal e Banco Nossa Caixa Nosso Banco tendo 
ocorrido pulverização dos investimentos em fundos das próprias instituições.  
 
  O Ente Público processou recolhimento da contribuição relativa à parte 
do servidor religiosamente em dia, antecipadamente, até. 
 
  Quanto ao recolhimento da parte patronal da Prefeitura Municipal de 
Piracaia nas competências agosto, setembro, outubro, novembro e 13º salário de 2009, 
o recolhimento deu-se de forma parcial vindo a originar Termo de Acordo e Confissão 
de Débitos Previdenciários no montante atualizado de R$ 164.823,43, a ser pago em 
24 parcelas mensais e consecutivas à partir da competência janeiro de 2010.  
 
 
 
Gestão Administrativa 
 
 
 
  Todos os atos praticados pela gestão foram referendados pelos 
Conselhos Administrativo e Fiscal, devidamente registrados em Ata. 
 
 As principais ações da Gestão no exercício de 2009 foram: 
 

• Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no 
enquadramento frente à resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.506 
durante todo o exercício; 

• Concepção e encaminhamento ao Ministério da Previdência Social da Avaliação 
Atuarial 2009; 

• Adequação das alíquotas de contribuição detectadas no DRAA 2009; 
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• Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação 
vigente; 

• Processada análise e concessão de benefícios conforme especificado no 
SISCAA; 

• Representação do RPPS nas relações com terceiros; 
• Atendimento a toda Legislação Federal pertinente aos critérios exigíveis à 

obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, o qual foi 
renovado sem restrições; 

• Fornecimento dos subsídios necessários a fim de que o Conselho Municipal de 
Previdência exercesse suas competências; 

• Participação nas reuniões do CMP ocorridas no exercício tendo sido aprovados 
sem restrições os atos praticados pela Unidade Gestora; 

• Atendimento a Auditoria do TCE. 
• Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e 

administrativo inerentes ao funcionamento do RPPS; 
• Migração de Fundo de Previdenciário em Autarquia Municipal;  
• Mudança de espaço físico das instalações do IPSPM-PIRAPREV segregando-o 

do Ente Público; 
• Foi realizado processo eleitoral para eleição dos membros dos Conselhos 

Administrativo e Fiscal; 
• Realização do recadastramento dos servidores Ativos, Inativos e Pensionistas; 
• Aquisição de mobiliário para o IPSPMP-PIRAPREV; 
• Aquisição e instalação dos equipamentos necessários à tesouraria; 
• Aquisição de computadores e servidor próprios deixando-se de hospedar os 

programas e arquivos no servidor do Ente Público; 
• Capacitação da gestão no curso Formação de Gestores dos RPPS ministrado pelo 

Instituto de Estudos Municipais – IEM; 
• Capacitação da gestão no curso LIDERAR oferecido pela Prefeitura Municipal, 

livre de ônus,  ministrado pelo SEBRAE;  
• Capacitação dos Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal em 16 work-

shop’s ministrados pelo Superintendente do IPSMP-PIRAPREV; 
• Criação do web-site www.piraprev.com.br a fim de dar transparência aos atos 

do RPPS; 
• Concessão dos benefícios previdenciários; 
• Cumprimento das metas atuariais pré-estabelecidas no DRAA 2009. 
• Foi agregado ao staff o servidor público municipal Sr. Roberto Bueno; 
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• Alteração da legislação previdenciária a fim de adequá-la às normas federais 
vigentes; 

• Reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão não passíveis de 
paridade; 

• Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2010; 
• Reunião de Prestação de Contas Anual aos beneficiários e segurados do sistema, 

membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 
 
 
 
 
 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 
PIRAPREV, em 04 de janeiro de 2010. 

 
 
 
 
 

Osmar Giudice 
Superintendente 

ANBID-CPA 10 
P308-K705-L4R2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 105 – Centro Piracaia – SP 
E-mail: previdencia@piracaia.sp.gov.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4409 – 40364371 

www.piraprev.com.br 
 
 
 
 

 


