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Introdução 

 
Há um ano, quem diria que em 2016 teríamos o impeachment da presidente da república, Trump 

presidente dos EUA, Brexit na Europa e Lava Jato chegando a pessoas que até então eram 

intocáveis?   

Após muita turbulência o ano de 2016 termina com novas medidas para a recuperação da economia 

brasileira e uma esperança renovada para 2017. 

O ano de 2016 começou em meio a incertezas políticas e econômicas.  Afinal, 2015 tinha sido difícil 

e as perspectivas não eram positivas. A então presidente Dilma Rousseff tentou salvar o mandato e 

emplacar um ajuste fiscal.   

 

O Ministério da Fazenda, comandado a partir do final de dezembro por Nelson Barbosa — após a 

saída de Joaquim Levy —, chegou a apresentar propostas de reforma, como um plano de auxílio aos 

estados e um limite para o crescimento do gastos públicos (sim, o tema já era discutido naquela 

época).  

 

Não teve jeito. O governo petista acabou após o Congresso decidir cassar o mandato de Dilma pelas 

pedaladas fiscais. 

  

A nova equipe econômica animou o mercado. Após tomar posse, quando a ex-colega de chapa ainda 

estava afastada temporariamente, o presidente Michel Temer nomeou Henrique Meirelles como 

ministro da Fazenda.  

 

Em um primeiro momento, houve expectativas de melhora na economia e a confiança do 

empresariado subiu durante meses seguidos. No fim de 2016, no entanto, o ânimo voltou a perder 

força. 

 

Diante do ritmo lento da economia, ainda em recessão, o governo investiu em uma série de medidas 

para tentar contornar a situação. Ações que dividiram opiniões, diga-se.  

 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina um teto para o aumento dos gastos 

públicos, por exemplo, tramitou durante o segundo semestre e foi aprovada em definitivo pelo 

Congresso em dezembro.  

 

A proposta de reforma da previdência, por sua vez, também fez barulho: o governo quer que homens 

e mulheres só possam se aposentar a partir de 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. 

Em dezembro, o governo Temer apresentou um pacote de medidas de estímulo à economia.  

 

Entre elas, a promessa de aumentar a remuneração do FGTS e derrubar os juros do cartão de crédito. 

Por fim, veio o anúncio de uma reforma trabalhista e da permissão para que os trabalhadores possam 

sacar o dinheiro do FGTS das contas inativas.  
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Internacional.  

 

No cenário internacional, o ano de 2016 foi marcado por uma eleição inédita nos Estados Unidos e 

pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE).  

 

Iniciamos o ano já marcante com um recuo de quase 23% da bolsa na China no primeiro mês. 

Preocupações relativas ao crescimento da segunda maior economia do mundo, tensões no Oriente 

Médio, decisões de política monetária nos principais bancos centrais do mundo e também no Brasil 

além de testes nucleares realizados na Coreia do Norte foram os principais temas de janeiro, mas que 

poderiam ser citados em quase todo o ano vigente.  

 

Obviamente, por casos como estes não poderíamos deixar de falar do impacto destes eventos nas 

principais commodities como minério de ferro e petróleo, que em alguns meses do ano, inclusive, 

chegaram a apresentar alta superior a 20%.  

 

Além disso, comentava-se desde fevereiro que a cúpula da OPEP poderia reduzir ou congelar 

produção de petróleo visando o aumento do preço da commodity, o que ocorreu apenas no último dia 

do mês de novembro. 

 

Também abalaram os mercados: a saída do Reino Unido da União Europeia e, mais tarde, a vitória do 

republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. No primeiro caso, como 

resultado do chamado “Brexit”, a libra esterlina atingiu seu nível mais baixo em mais de 30 anos. No 

segundo, em que o mundo também foi pego de surpresa, bolsas na Europa, na Ásia e no Brasil 

despencaram num primeiro momento. Em ambos os casos, o futuro ainda é incerto. 

 

 

Eleição de Donald Trump nos EUA. 

 

O ano de 2016 foi repleto de acontecimentos marcantes nos Estados Unidos, mas o maior de todos 

foi a surpreendente eleição para presidente do bilionário Donald Trump, do Partido Republicano, 

derrotando a candidata democrata Hillary Clinton nas eleições de 08 de novembro. 

 

A eleição de Trump surpreendeu o mundo e os próprios americanos, já que as pesquisas internas 

indicavam uma possível vitória de Hillary Clinton. Polêmico, acusado de xenófobo, sexista e racista e 

sem apoio de vários líderes do próprio partido, Trump teve uma campanha recheada de declarações 

de efeito, muitas contrárias às políticas implementadas pelo presidente Barack Obama.  

 

De certo modo, o magnata expressou os anseios de parte da população americana, incomodada com a 

imigração crescente, a perda de empregos e a fuga de empresas com a globalização.  

 

Tanto assim que a vitória de Trump deveu-se, em grande parte, aos votos de estados do outrora 

próspero cinturão industrial dos EUA, onde houve grande desemprego nos últimos anos, como 

Michigan, Ohio, Pensilvânia e Wisconsin. 

  

Agora, as escolhas de Trump para a sua equipe de governo vêm sendo criticadas pela opinião pública 

e pela imprensa americana. 
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Cuba e EUA reatam 

 

Antes de deixar a presidência, Barack Obama tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a 

visitar, em maio, Hiroshima, no Japão, cidade devastada por uma bomba nuclear jogada por aviões 

americanos na 2ª guerra mundial. Ele também reatou as relações diplomáticas com Cuba e foi o 

primeiro presidente americano - em quase um século - a visitar Havana, em março.  

 

A abertura econômica com a ilha também possibilitou que, pela primeira vez em mais de 50 anos, um 

navio de cruzeiro dos EUA navegasse para Cuba em maio. E, em 27 de setembro, Obama nomeou o 

primeiro embaixador americano para a ilha. 

 

 

Tensões raciais  

 

Os americanos viram também o acirramento das tensões raciais, que cresceram no país por conta do 

número cada vez maior de mortes de negros pela polícia, da impunidade dos policiais e da falta de 

políticas eficazes para acabar com o problema.  

 

Tudo isso provocou fortes reações e deu força ao Movimento Black Lives Matter (Vidas de Negros 

Importam), movimento social focado na luta contra a violência sobre os afro-americanos. 

 

O clima se tornou mais inflamado em julho, com ataques que mataram cinco policiais no Texas e três 

na Louisiana. O descontentamento da comunidade negra nos EUA não é infundado. Segundo 

pesquisas, negros têm até três vezes mais chances de serem mortos por policiais do que brancos. 

 

No que se refere a desastres naturais, um destaque foi o Furacão Matthew, que atingiu os estados da 

Flórida, Geórgia e Carolina do Sul e do Norte em outubro, provocando inundação recorde.  

 

Outros problemas que assustam os americanos – massacres e tiroteios provocados por atiradores em 

escolas e locais públicos – voltaram a se repetir em 2016, fazendo várias vítimas e reacendendo o 

debate sobre o controle de armas no país. 

 

 

Brexit  

 

Este ano, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia. A população fez a opção em um referendo 

no dia 23 de junho deste ano, com 52% dos votos a favor da saída da União Europeia após 43 anos de 

participação.  

 

As nações que integram o Reino Unido são a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o País de 

Gales. O Reino Unido é o primeiro país a decidir sair da União Europeia desde a sua criação. O 

processo de saída deve demorar dois anos. 

 

Logo após a divulgação do resultado do referendo, o então primeiro-ministro britânico, David 

Cameron, anunciou a demissão. Cameron sempre se posicionou a favor da permanência do Reino 

Unido na UE afirmando que o Brexit (expressão formada pela junção de parte das palavras Britain, 

de Great Britain, e exit, saída em inglês) poderia trazer graves consequências econômicas para o país. 
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Com a saída de David Cameron, Theresa May tomou posse como primeira-ministra do Reino Unido. 

Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo, 26 anos após a saída de Margaret Thatcher do posto, e terá 

a tarefa de conduzir a saída do Reino Unido do bloco.  

 

May é conhecida por dizer algumas duras verdades sobre seus colegas e defender fortemente suas 

posições. 

 

No mês passado, a Suprema Corte britânica decidiu que o governo sozinho não tem poder suficiente 

para invocar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que regula os passos que um país deve dar para 

deixar a UE. A Corte decidiu que o Parlamento precisa aprovar o pedido de saída da UE e solicitar a 

ativação do tratado.  

 

O processo foi iniciado após diversas ações serem impetradas na Justiça por grupos pró-UE. Para 

aproximadamente 2,9 milhões de pessoas que fizeram suas vidas no Reino Unido nos últimos anos, a 

preocupação é se terão garantidos seus atuais direitos após o Brexit.  

 

Por outro lado, embora seja prevista a continuidade da política monetária expansiva por parte do 

Banco Central Europeu e do Banco Central do Japão até do final de 2017, a normalização das taxas 

de juros nos Estados Unidos pode conduzir a um reajuste dos preços dos ativos financeiros, à 

volatilidade financeira e aos aumentos nos custos de financiamento para região. 

 

 

 

Sai Ban Ki-moon, entra Guterres 

 

Diante de uma crise migratória sem precedentes que afeta milhões de pessoas, o português António 

Guterres assumirá o posto de secretário-geral das Nações Unidas (ONU). 

 

Escolhido a partir de um processo sucessório inédito na ONU, Guterres traz na bagagem larga 

experiência de dez anos como alto-comissário da Agência da ONU para os Refugiados, a Acnur. Ele 

assumirá o cargo, substituindo o sul-coreano Ban Ki-moon, em 1º de janeiro de 2017. 

 

O novo secretário-geral, de 67 anos, foi primeiro-ministro de Portugal, entre 1995 e 2002. Ban Ki-

moon deixará o cargo, após seu segundo mandato de cinco anos. Embora não haja um número limite 

de mandatos, nenhum dos secretários anteriores permaneceu no cargo por mais de dois mandatos. 

 

 

Migrações 

 

Quase 7.200 migrantes e refugiados morreram ou desapareceram desde o início deste ano no mundo. 

O número, registrado até a primeira quinzena de dezembro, representa 20% a mais que em 2015.  

 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), de um total de 7.189, 4.812 

morreram ao tentar atravessar o Mar Mediterrâneo para chegar à Itália, Grécia, Chipre e Espanha. É 

uma média de 20 mortes por dia 

 

 

América Latina: Acordo de paz, morte de Fidel e suspensão marcam América Latina em 2016. 
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Na América Latina, além de conturbado politicamente, 2016 não foi um ano dos melhores do ponto 

de vista econômico, com poucas exceções. Segundo relatório de dezembro da Comissão  

 

Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), “a região finalizará 2016 com contração média 

de 1,1%, e a América do Sul será a mais afetada, com queda de 2,4%”. Dos 10 países sul-americanos, 

quatro terminam o ano no vermelho: Venezuela, Brasil, Argentina e Equador. 

 

 

Colômbia: acordo de paz entre governo e Farc 

 

Na Colômbia, o presidente Juan Manuel Santos e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia (Farc), Rodrigo Echeverri, o "Timochenko", assinaram no dia 24 de novembro, em 

Bogotá, um acordo de paz que pôs fim ao conflito armado mais longevo da América Latina.  

 

As negociações entre Bogotá e as Farc duraram mais de quatro anos e renderam a Juan Manuel 

Santos o Prêmio Nobel da Paz de 2016. O acordo final foi firmado pouco menos de dois meses 

depois de um pacto anterior ter sido rejeitado em referendo popular. 

 

 

 

Cuba: relação com EUA e morte de Fidel 

 

Em Cuba, dois grandes acontecimentos marcaram o país em 2016: o reatamento das relações 

diplomáticas com os Estados Unidos (EUA) e a morte de Fidel Castro. 

 

O ex-presidente e líder da Revolução Cubana Fidel Castro, morreu em Havana no dia 25 de 

novembro, aos 90 anos de idade. O funeral do ex-líder durou nove dias e teve grande repercussão 

internacional.  

 

Já a reaproximação de Cuba com os Estados Unidos incluiu uma visita do presidente Barack Obama 

à ilha caribenha em março, encerrando, no âmbito das Américas, o último capítulo da guerra fria na 

política externa norte-americana.  

 

Em 27 de setembro, Obama nomeou o primeiro embaixador americano em Cuba após mais de 50 

anos de relações diplomáticas rompidas. 

 

 

Venezuela: crise e suspensão do Mercosul 

 

Para a Venezuela, país imerso em uma prolongada crise político-econômica, o ano de 2016 significou 

contração do PIB (Produto Interno Bruto) de 9,7% e a persistência de um cenário de agravamento 

que tende a prosseguir em 2017.  

 

O governo de Nicolás Maduro, que enfrenta forte resistência interna, suspendeu um referendo 

revogatório de seu mandato, levando a oposição às ruas. E, em 2016, pela primeira vez em 17 anos 

de chavismo, a oposição assumiu maioria no Congresso, o que levou a um enfrentamento entre os 

poderes, com um Executivo que não reconhece o Congresso, e vice-versa. 
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Além disso, os quatro países fundadores do Mercosul suspenderam em dezembro a Venezuela do 

bloco, devido ao descumprimento por Caracas de suas obrigações de adesão ao grupo. Os reflexos da 

crise venezuelana já se fazem sentir nos países vizinhos, como Brasil e Colômbia, com levas de 

imigrantes atravessando as fronteiras em busca de melhores condições de vida. 

 

 

Bolívia: seca, economia em alta e renovação política 

 

Em 2016, os bolivianos rejeitaram a reforma constitucional promovida pelo presidente Evo Morales, 

de 56 anos, para se candidatar ao quarto mandato (2020-2025), abrindo campo para a renovação 

política. Este ano também a Bolívia viveu a sua pior seca desde a década de 1980. O governo 

declarou emergência nacional, por conta da falta de água em várias cidades, inclusive na capital, La 

Paz. 

 

Na área econômica, as receitas de hidrocarbonetos tiveram um aumento exponencial e as vendas de 

gás possibilitaram ao país melhorar sua infraestrutura e serviços e fornecer gás doméstico gratuito a 

3,5 milhões de bolivianos. A Bolívia e o Paraguai lideraram o crescimento do PIB na América do Sul 

em 2016, com 4%. 

 

 

Chile: baixa popularidade de Bachelet 

 

No Chile, o governo da presidente Michelle Bachelet chega à metade do segundo mandato com 

índices baixos de popularidade – apenas cerca de 27% de aprovação. Além disso, as eleições 

municipais em outubro impuseram uma derrota aos partidos que fazem parte do seu governo. 

 

Como um dos países que têm na exportação de commodities grande parte de suas receitas, o Chile 

sofreu com a queda na cotação do cobre (35% do consumo mundial vêm de minas chilenas), 

obrigando o Estado a rever e realocar investimentos básicos.  

 

Mas, apesar das dificuldades, o país teve crescimento de 1,6% do PIB, e mesmo opositores admitem 

que o Chile avançou muito em questões básicas como educação e direitos humanos. 

 

Por fim, em contraponto ao Mercosul, foi realizada em junho, em Santiago, a 11ª Cúpula da Aliança 

do Pacífico, a iniciativa de integração regional idealizada pelo Chile, a Colômbia, o México e o Peru. 

 

 

Argentina: um ano de Macri e Cristina processada 

 

Na Argentina, 2016 começou sob o signo do governo do presidente Mauricio Macri, eleito com 

51,42% dos votos, encerrando a era de oito anos de Cristina Kirchner.  

 

A ex-presidente viveu em 2016 seu inferno astral, com embargo de seus bens pela Justiça e 

respondendo a processo pela venda de dólares no mercado futuro, que teria causado prejuízo de R$ 

17 bilhões aos cofres públicos. 

 

Macri iniciou o mandato anunciando grandes mudanças na política econômica e, em 2016, a 

Argentina finalmente saiu da moratória, decretada em 2001.  O novo governo teve que mudar a  
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legislação para renegociar a dívida externa com os chamados "fundos abutres" (que especulam com 

títulos da dívida) e, com isso, o país conseguiu reabrir seu acesso ao mercado financeiro global.  

 

Macri também acabou com os controles de câmbio impostos por Cristina. Apesar de ser a segunda 

economia do continente, a Argentina ainda enfrenta desafios como dívida pública elevada, inflação 

alta, desemprego, corrupção e más condições de infraestrutura e dos serviços de saúde e educação.  

 

Contudo, as ações de Macri demonstram disposição para fazer reformas que poderão ajudar as 

exportações e a reintegração do país aos mercados globais. Um dos destaques do ano foi a visita a 

Buenos Aires do presidente dos EUA, Barack Obama, em março, junto com 400 empresários. 

 

Desde que Macri assumiu, as tensões sociais permanecem e os sindicatos relutam em ajudar um 

governo de centro-direita. Os protestos contra o feminicídio ocorridos em várias cidades foram outro 

fato merecedor de destaque na Argentina em 2016. 

 

 

Peru e Paraguai: eleições e crescimento 

 

No Peru, 2016 foi marcado por eleições presidenciais disputadíssimas, em junho, das quais saiu 

vencedor o economista Pedro Pablo Kuczynski, com um resultado apertado e sem maioria no 

Congresso, controlado pelos aliados de sua rival, Keiko Fujimori, que era favorita nas pesquisas, mas 

saiu derrotada nas urnas.  

 

Na área econômica, o país fecha o ano com crescimento do PIB de 3,9%. Foi destaque ainda a 24ª 

Reunião de Líderes da Área de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada em 

novembro, em Lima, que amplia as possibilidades de comércio globalizado entre os países do bloco, 

especialmente com a China, segunda economia mundial. 

 

Surpreendentemente, o Paraguai liderou o crescimento do PIB na América do Sul este ano, com 4% 

de aumento. Parte do sucesso se deve à estabilidade política representada pelo segundo mandato do 

presidente Horácio Cortes, de 58 anos, do Partido Colorado, um dos homens mais ricos do país, dono 

de mais de 25 empresas e de um banco.  

 

No plano regional, o Paraguai ficou contra a permanência da Venezuela no bloco, alegando 

“descumprimento, por parte de Caracas, das obrigações do Protocolo de Adesão ao Mercosul”.  

 

Na parceria paraguaio-brasileira, destaca-se a hidrelétrica Itaipu Binacional, responsável por cerca de 

17% de toda a energia consumida no Brasil e de 75% do Paraguai. 

  

 

Brasil 

 

Em 2016, a economia brasileira viveu mais um ano de recessão. Junto com a crise política, o cenário 

teve impactos diretos na queda da arrecadação, no aumento da previsão de déficit, na crise nas contas 

dos estados,  no aumento dos juros para financiamento e na queda na confiança dos investidores, 

entre outros.  
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Em abril, foi votado na Câmara dos Deputados o afastamento da presidente Dilma Rousseff, sendo o 

segundo presidente do país a sofrer impeachment nos últimos 24 anos. Inclusive, por esta razão, o 

Ibovespa, o principal índice da bolsa nacional, encerrou com sua maior alta mensal em março deste 

ano desde outubro de 2002. 

 

 

Contas públicas 

 

Em fevereiro de 2016, Nelson Barbosa, ministro da Fazenda recém-empossado pela então presidente 

Dilma Rousseff para substituir Joaquim Levy, informou que o resultado primário das contas públicas 

seria um déficit de R$ 60,2 bilhões em lugar do superávit de R$ 30,5 bilhões aprovado em 2015.  

 

Um mês depois, Barbosa ampliou a previsão de déficit para R$ 96,7 bilhões. 

 

Em maio, com a abertura do processo de impeachment pelo Senado, Dilma Rousseff foi afastada por 

180 dias e o então vice-presidente, Michel Temer, assumiu a Presidência da República interinamente 

e nomeou para o Ministério da Fazenda Henrique Meirelles, que anunciou a revisão da meta de 

déficit em 2016 para R$ 170,5 bilhões.  

 

O Congresso aprovou a mudança cinco dias depois. Nos 12 meses terminados em outubro, União, 

estados, municípios e estatais acumulavam déficit primário de R$ 137,2 bilhões. 

 

 

PIB 

 

Pelo segundo ano seguido, o Brasil registrou contração na economia. Apenas nos nove primeiros 

meses do ano, o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) 

acumula queda de 4% em relação ao mesmo período de 2015.  

 

A economia não reagiu na velocidade esperada.  

 

No início do ano, as instituições financeiras projetavam queda de 2,99% na atividade econômica em 

2016. Em dezembro, a estimativa de retração aumentou para 3,43%. 

 

 

Dólar 

 

 

Depois de um início de ano tenso, o dólar reverteu a tendência e passou a cair nos meses seguintes. 

Em janeiro, a cotação da moeda norte-americana fechou em R$ 4,16, no maior nível desde a criação 

do real, em meio ao agravamento da crise política e à queda nos preços internacionais do petróleo. 

 

A troca de governo no Brasil e a recuperação das commodities (bens primários com cotação 

internacional) acalmaram o mercado. Em outubro, o dólar aproximou-se de R$ 3,10, mas subiu cerca 

de R$ 0,30 após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e o aumento de 

juros do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. 

 

 

mailto:previdencia@piracaia.sp.gov.br
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Arrecadação 

 

A arrecadação de impostos e contribuições federais foi fortemente impactada pelo cenário econômico 

em 2016. De janeiro a outubro, chegou a R$ 1,059 trilhão, com queda real de 3,47% em relação ao 

mesmo período de 2015.  

 

Ao longo do ano, os técnicos da Receita Federal confirmaram os efeitos provocados pela recessão, 

com todos os indicadores macroeconômicos desfavoráveis. 

 

 

Repatriação de recursos 

 

O resultado da arrecadação de impostos e contribuições só não foi pior por causa da Lei da 

Repatriação, que autorizou a regularização de recursos no exterior mediante pagamento de 15% de 

Imposto de Renda e 15% de multa.  

 

A arrecadação com a medida chegou a R$ 45,7 bilhões. Desse total, a União repassou R$ 9,4 bilhões 

de Imposto de Renda a estados e municípios, que recorreram à Justiça para receberem a repartição da 

multa.  

 

No fim de novembro, o governo fechou um acordo para os estados receberem R$ 5,3 bilhões da 

multa mediante medidas de ajuste fiscal. No início de dezembro, o presidente Michel Temer 

anunciou o repasse da parcela das multas também aos municípios. 

 

 

Crise fiscal nos estados 

 

A crise econômica deteriorou não apenas as contas do governo federal.  

 

Com a arrecadação em queda, os estados tiveram dificuldade em honrar compromissos, o que se 

refletiu em atrasos no pagamento de salários a servidores públicos e na prestação de serviços básicos, 

como saúde e segurança. 

 

A situação foi pior em estados afetados pela queda do preço do petróleo, como o Rio de Janeiro. O 

estado decretou estado de calamidade financeira em junho e recebeu ajuda de R$ 2,9 bilhões do 

governo federal.  

 

No fim de novembro, foi a vez de o Rio Grande do Sul decretar emergência nas contas públicas, 

seguido por Minas Gerais no início de dezembro. 

 

 

Renegociação de dívidas com a União 

 

Com as contas públicas pressionadas, os governadores pressionaram a equipe econômica a renegociar 

os débitos dos estados com a União.  

 

Beneficiados com a troca de indexadores da dívida dos governos locais, no início de 2016, os estados 

pediram alongamento no prazo e redução do valor das parcelas mensais. Em abril, 15 estados e o  

mailto:previdencia@piracaia.sp.gov.br
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Distrito Federal conseguiram liminares no Supremo Tribunal Federal para mudar a correção da 

dívida de juros compostos para juros simples. 

 

As dívidas só voltaram a ser corrigidas por juros compostos em julho, após assinatura de acordo entre 

a União e os estados. A dívida foi alongada por 20 anos, com pagamento das parcelas suspenso de 

julho a dezembro. Medidas de ajuste fiscal que teriam de ser tomadas pelos estados foram derrubadas 

durante a tramitação do projeto de lei com a renegociação, que tramita no Senado. 

 

 

Inflação 

 

A inflação iniciou 2016 em aceleração e com projeções do mercado financeiro bem acima do teto da 

meta, de 6,5%. Em janeiro, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), teve variação de 1,27%, com aceleração em relação a dezembro (0,96%).  Em 12 

meses, a inflação ficou muito acima do teto da meta, chegando a 10,71%, superior aos 10,67% 

registrados em 2015. 

 

As projeções das instituições financeiras indicavam inflação em torno de 7% para este ano. Em 

fevereiro, a estimativa do mercado financeiro chegou a 7,62%. Ao longo do ano, a inflação 

desacelerou, encerrando 2016 em 6,29%.  

 

Índice de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, ficou em 0,3% em 

dezembro, o menor para o mês desde 2008, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) nesta quarta-feira (11). Com isso, o indicador fechou o ano de 2016 em 6,29%, a mais baixa 

desde 2013. 

 

O Banco Central (BC) classificou a redução da inflação de surpresa positiva. A recessão econômica, 

o aumento do desemprego e a política monetária (definição da taxa básica de juros como instrumento 

de controle da inflação) contribuíram para o processo de desinflação. 
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Taxa de juros 

 

Com a desaceleração das expectativas para a inflação e a recessão econômica, o Banco Central 

iniciou, em outubro deste ano, o ciclo de queda de juros, que não eram reduzidos desde julho de 

2015.  

 

O BC baixou a Selic de 14,25% para 14% em outubro e reduziu mais 0,25 p.p. na última reunião do 

ano, em novembro, levando a taxa a encerrar 2016 em 13,75% ao ano, com perspectiva de novas 

reduções em 2017. 

 

Sob a gestão de Ilan Goldfajn, que assumiu o BC em junho, a autarquia recebeu críticas por não ter 

feito um corte mais agressivo dos juros, diante da crise econômica. Goldfajn sustenta que a redução 

da taxa básica deve ocorrer de forma responsável para ser sustentável e não precisar se revertida no 

futuro. 

 
 

 

 

Crédito 

 

O estoque de crédito do país caiu e houve aumento de taxas de juros para acessar os recursos. Em 

outubro deste ano, o saldo de todas as operações de crédito estava em R$ 3,095 trilhões, com queda 

de 2% em 12 meses.  

 

Um dos motivos para a redução foi a queda da demanda por empréstimos, devido à retração da 

economia. Em um ano de recessão econômica, houve aumento de desemprego, com postergação de 

consumo.  
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E as empresas postergaram investimentos diante das incertezas sobre o futuro. Por outro lado, os 

bancos também ficaram mais seletivos na oferta de crédito devido à expectativa de aumento da 

inadimplência. 

 

Em outubro, a taxa média de juros para as famílias ficou em 42,7% ao ano, alta de quatro pontos 

percentuais em 12 meses. A taxa cobrada das empresas subiu 0,2 ponto percentual para 21,7% ao ano 

nesse período. A taxa de inadimplência ficou em 4,2% para as famílias e em 3,6% para as empresas. 

 

 

Concessões à iniciativa privada 

 

Em setembro, o governo criou o Programa de Parceria de Investimentos (PPI), com o objetivo de 

atrair novos investimentos em projetos de infraestrutura por meio de concessões à iniciativa privada. 

Na lista estão 34 projetos, entre aeroportos rodovias, ferrovias, terminais portuários e hidrelétricas.  

 

Em 2016 foram lançados os editais para a concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, 

Florianópolis e Fortaleza. Também foi realizado o leilão da distribuidora de energia Celg-D, de 

Goiás. 

 

 

Recuperação Judicial da Oi 

 

Em junho, a empresa de telefonia Oi entrou com pedido de recuperação judicial, que inclui dívidas de 

R$ 65,4 bilhões. A operadora tem mais de 70 milhões de clientes e detém concessões de telefonia 

fixa em grande parte do país, além de autorizações para a prestação de telefonia e internet móvel. Do 

total da dívida da Oi, R$ 20,2 bilhões são com a Anatel.  

 

A empresa garante que o objetivo do plano de recuperação judicial é manter a prestação do serviço 

com qualidade aos clientes e equacionar o endividamento. O pedido de recuperação judicial da Oi já 

foi autorizado pela Justiça, e a empresa apresentou um plano de recuperação com proposta para pagar 

os credores. 

 

 

PEC do Teto dos Gastos 

 

Para conter o crescimento dos gastos obrigatórios, que não podem ser contingenciados (bloqueados), 

o governo apresentou em junho a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que após aprovada 

na Câmara dos Deputados se tornou PEC 55 no Senado.  

 

Aprovada em segundo turno pelo Senado em 13 de dezembro, a medida estabelece um teto para os 

gastos públicos, que devem ficar vinculados à inflação do ano anterior por um período de 20 anos. 

 

 

Reforma da Previdência 

 

O governo apresentou em dezembro os detalhes da reforma da Previdência.  A proposta encaminhada 

ao Congresso Nacional estabelece a idade mínima de 65 anos para que homens e mulheres se 

aposentem e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos.  

mailto:previdencia@piracaia.sp.gov.br
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Caso aprovada nos termos da proposta original, para receber o benefício integral o brasileiro terá de 

contribuir por 49 anos. 

 

 

Pacote de medidas econômicas 

 

No último dia 15, o presidente Michel Temer e a equipe econômica anunciaram um pacote de 

medidas de estímulo à economia. As ações incluem apoio ao crédito e desburocratização para 

empresas, incentivo à redução dos juros do cartão e parcelamento especial para quitação de dívidas 

de pessoas físicas e jurídicas com a Receita Federal.  

 

O principal objetivo é reduzir o endividamento, incentivar o crédito e estimular o emprego e, assim, 

"ativar a economia", nas palavras de Temer. 

  
 

Renda Fixa  

 

 

A renda fixa também conseguiu encerrar o ano com bons ganhos, a despeito do aumento da 

volatilidade especialmente pós-eleições de Donald Trump.  As carteiras compostas por Notas do 

Tesouro Nacional série B (NTN-B), corrigidas pelo IPCA e que garantem um adicional de juros, 

também tiveram um bom ano: o IMA-B subiu 24,8% no período. Já o IRF-M, que tem como 

referência os prefixados, subiu 23,3%.  

 

 

Renda Variável 

A recuperação da Bolsa de Valores transformou o mercado acionário no investimento mais rentável 

deste ano, considerando as aplicações mais populares. 

ÍNDICES  IPCA  META CDI SELIC IDkA  IRFM IRFM-1 IMA IMA B IMA B5 
IMA 
B5+ IBOV 

          IPCA 2A     GERAL       FCH 

Janeiro 1,27 1,7284 1,0500 1,0600 3,7585 2,7900 1,6400 2,0200 1,9100 2,9700 1,2100 -6,7900 

Fevereiro 0,90 1,3584 1,0000 1,0000 1,1981 1,5400 1,0900 1,6900 2,2600 1,5400 2,7500 5,9100 

Março 0,43 0,8884 1,1600 1,1600 0,6200 3,4200 1,2600 3,4200 5,3100 0,7600 8,3000 16,9700 

Abril 0,61 1,0684 1,0500 1,0600   3,4600 1,0700 2,8900 3,9300 1,5400 5,3700 7,7000 

Maio 0,78 1,2384 1,1100 1,1100 0,6277 0,2600 1,0700 0,4200 -0,1000 0,8000 -0,7300 -10,09 

Junho 0,35 0,8084 1,1605 1,1621 0,9332 2,1300 1,0800 1,8100 1,9300 0,9400 2,5700 6,3000 

Julho 0,52 0,9784 1,1100 1,1100 0,9072 1,3200 1,0400 1,6600 2,5100 1,2100 3,3400 11,2200 

Agosto 0,44 0,8983 1,2100 1,2200 1,2872 0,9800 1,1900 1,0300 0,8900 1,0900 0,8700 1,0300 

Setembro 0,08 0,5383 1,1100 1,1100 1,5047 1,9600 1,1900 1,5300 1,5700 1,4100 1,6700 0,8000 

Outubro 0,26 0,7183 1,0500 1,0500 0,4114 1,2173 0,9431 0,9028 0,6416 0,4593 0,7291 11,2300 

Novembro 0,18 0,6383 1,0400 1,0400 0,5714 0,3200 1,0500 0,0000 -1,2200 0,4000 -2,0400 -4,6500 

Dezembro 0,30 0,7583 1,1218 1,1233 1,2834 1,8400 1,2000 1,8800 2,9100 1,3900 3,7100 -2,7100 

                          

Total: 6,2900 11,6203 14,0000 14,0200 15,2990 23,3700 14,7200 21,0000 24,810 15,4800 31,0400 38,9400 

mailto:previdencia@piracaia.sp.gov.br
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Em 2016, o Ibovespa subiu 38,9% e impulsionou ganhos de quem investiu em fundos de ações. A 

valorização é a maior desde 2009, quando o principal índice acionário brasileiro havia avançado mais 

de 80%. 

A alta veio na esteira da expectativa de recuperação da economia e também da volta dos investidores 

estrangeiros, que procuravam oportunidades de ganhos maiores em economias emergentes. 

O cenário é o oposto do visto nos anos mais recentes, quando a Bolsa caía, e fundos cambiais 

lideravam ganhos. Neste ano, os investimentos em dólar tiveram o pior desempenho entre os 

produtos avaliados. A moeda à vista caiu 17,8%, primeira desvalorização desde 2010. 

Para o próximo ano, o avanço das reformas propostas pelo governo, como a da Previdência, deve 

ditar a continuidade dos ganhos. Na contramão, o início do mandato de Donald Trump como 

presidente dos EUA e o desenrolar da Operação Lava Jato podem trazer incertezas para o mercado e 

afetar a rentabilidade dos investimentos. 

 

 

Análise dos Investimentos 

 

 
A Política de Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV para o exercício de 2016 foi apreciada e aprovada pelo 

Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo, tendo sido disponibilizada no endereço eletrônico 

www.piraprev.com.br. 

 

Os fundos de investimento foram analisados sob vários vértices tais como por segmento e subsegmento de 

mercado; por índices; benchmark; VaR,; resultando em análises individuais e contaram com enquadramento 

integral aos limites determinados na Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, bem como 

aos parâmetros preestabelecidos na Política Anual de Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV durante todo o 

curso do exercício de 2016. 

 

 

 

mailto:previdencia@piracaia.sp.gov.br
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As rentabilidades aferidas na carteira do IPSPMP-PIRAPREV acompanharam os benchmarks a que 

se propuseram os fundos de investimento que, por sua vez, acompanharam os índices. 

 

As variações negativas nos segmentos de renda fixa e de renda variável ocorreram por força 

exclusivamente da instabilidade política que contaminou o mercado financeiro e de capitais 

brasileiro: 
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Não obstante, a Carteira de Investimentos obteve desempenho positivo de 17,93% contra a meta 

atuarial (IPCA + 5,5%a.a) de 12,13% , ou Index de (+) 5,8% p.p.: 

 
 

Mês Saldo Anterior Retorno Patrimônio Retorno % Meta (IPCA + 5,5%)

Janeiro 39.692.743,87 629.921,04 40.610.228,89 1,59 1,72

Fevereiro 40.610.228,89 715.512,01 41.644.200,73 1,51 1,35

Março 41.644.200,73 1.006.233,28 42.692.200,73 2,52 0,88

Abril 42.692.200,73 975.921,36 44.196.094,95 2,33 1,06

Maio 44.196.094,95 44.466,23 44.547.378,08 0,99 1,19

Junho 44.547.378,08 738.732,40 45.585.313,57 1,52 0,8

Julho 45.585.313,57 926.333,37 46.810.492,24 2,17 0,97

Agosto 46.810.492,24 428.508,62 47.577.098,48 0,88 0,89

Setembro 47.577.098,48 689.439,61 48.601.001,86 1,45 0,53

Outubro 48.601.001,86 641.691,95 49.308.515,18 1,67 0,71

Novembro 49.308.515,18 -276.056,20 49.609.386,93 -0,85 0,63

Dezembro 49.609.386,93 834.799,52 51.286.415,77 1,69 0,75

Acumulado no Ano 7.355.503,19 51.286.415,77 17,93% 12,13  
 

 

As variações patrimoniais positivas e negativas apresentaram a seguinte evolução nos segmentos de 

renda fixa e de renda variável: 
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Mês Variação positiva 

Renda Fixa 

R$ ( + ) 

Variação positiva  

Renda Variável 

R$  ( + ) 

Variação Negativa 

Renda Fixa 

R$ ( - ) 

Variação Negativa  

Renda Variável 

R$ ( - ) 

Janeiro 710.503,23 27.942,71 - 108.524,90 

Fevereiro 567.345,78 148.817,71 - 651,48 

Março 721.049,34 287.608,44 - 2.424,50 

Abril 793.170,00 183.780,63 - 1.029,27 

Maio 215.675,79 33.965,46 8.552,59 196.622,43 

Junho 573.087,18 169.432,09 - 3.786.,87 

Julho 597.611,05 329.790,17 - 1.067,85 

Agosto 389.403,70 52.324,60 12.817,23 402,45 

Setembro 632.009,80 59.461,00 - 2.031,19 

Outubro 316.199,84 333.235,38 - 7.743,27 

Novembro 97.488,75 34.139,45 197.857,10 209.827,30 

Dezembro 856.952,58 29.230,69 - 51.383,75 

 

Total: 

 

 

6.470.497,04 

 

1.689.728,33 

 

219.226,92 

 

585.495,26 

 

 

 

O resultado das variações positivas subtraído do resultado das variações negativas proporcionou 

rentabilidade positiva da carteira de investimentos como um todo nos dois segmentos: 

 

 
 

Segmento 

Variação positiva  

R$ ( + ) 

Variação negativa  

R$ ( - ) 

Variação Total   

R$ ( + ) 

 

Renda Fixa 6.470.497,04                               219.226,92 6.251.270,12 

Renda Variável 1.689.728,33 585.495,26 1.104.233,07 

 

TOTAIS 

 

8.160.225,37 

 

804.722,18 

 

 

7.355,503,19 

 
 

Estratificação das variações negativas nas cotas dos fundos de investimento em 2016: 

 
 

RENTABILIDADE NEGATIVA POR MÊS E POR FUNDO:

FUNDO R. FIXA E VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 1º Sem.

Itau FOF Ações Ibov 16.216,85R$     -R$               -R$             -R$            26.936,88R$    -R$               43.153,73R$       

Itau Gov. Corporativa 74.966,57R$     -R$               -R$             -R$            127.358,34R$  -R$               202.324,91R$     

Kinea II Real E.E. FII -R$                  523,72R$        1.565,64R$  -R$            -R$                 1.229,12R$     3.318,48R$          

Caixa Inst. BDR Nível I 1.253,68R$       127,76R$        858,86R$      1.029,27R$  -R$                 2.557,75R$     5.827,32R$          

Caixa Valor Dividendos 16.087,80R$     -R$               -R$             -R$            42.327,21R$    -R$               58.415,01R$       

Caixa FI Brasil IMA B -R$                  -R$               -R$             -R$            77,96R$            -R$               77,96R$                

Bradesco Inst. FICFI RF IMA B TIT -R$                  -R$               -R$             -R$            8.474,63R$      -R$               8.474,63R$          

TOTAL 108.524,90R$   651,48R$        2.424,50R$  1.029,27R$  205.175,02R$  3.786,87R$     321.592,04R$     
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FUNDO R. FIXA E  VARIÁVEL JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 2º Sem. TT INDIVIDUAL

Itau FOF Ações Ibov 342,64R$        1.288,07R$  39.249,19R$    9.087,45R$     49.967,35R$       93.121,08R$    

Itau Gov. Corporativa 743,12R$      83.475,61R$    30.242,17R$   114.460,90R$     316.785,81R$  

Itau Inst. Alocação Dinâmica RF FICFI 21.498,09R$    21.498,09R$       21.498,09R$    

Kinea II Real E.E. FII 1.067,85R$       7.100,14R$  4.583,21R$     12.751,20R$       16.069,68R$    

Caixa Inst. BDR Nível I 59,81R$           643,13R$      329,03R$         1.031,97R$          6.859,29R$       

Caixa Valor Dividendos 87.102,50R$    7.141,89R$     94.244,39R$       152.659,40R$  

Caixa FI Brasil IMA B 1.239,49R$      1.239,49R$          1.317,45R$       

Caixa Brasil FI 2024 IV TP RF 2.310,00R$      2.310,00R$          2.310,00R$       

Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP 19.964,11R$    19.964,11R$       19.964,11R$    

Santander IMA B Inst.Tit.Pub.RF LP 12.817,23R$  48.987,80R$    61.805,03R$       61.805,03R$    

Safra IMA FIC RF 49.791,29R$    49.791,29R$       49.791,29R$    

Bradesco Inst. FICFI RF IMA B TIT 54.066,32R$    54.066,32R$       62.540,95R$    

TOTAL 1.067,85R$       13.219,68R$  2.031,19R$  7.743,27R$  407.684,40R$  51.383,75R$   483.130,14R$     804.722,18R$  

TOTAL ANUAL 804.722,18R$    
 

 

Receitas e Despesas. 

 

A despesa do RPPS correspondeu a (~) 31,59876% da receita aferida, conforme espelho do Balancete 

da Receita e do Balancete da Despesa abaixo estratificado: 
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RESUMO: 

 

 
               Saldo 31/12/2015:              R$     39.696.438,64  

 

 (+) Receitas                                 15.357.841,00 

 

   Sub Total:             55.054.297,64 

 

 (-) Despesas                                   3.754.299,29 

 

               (-) Saldo a pagar:                              260.392,97          

           

               Saldo 31/12/2016:          R$         51.039.587,38 

 

 

  Superávit financeiro:   R$         11.343.148,74 

 

 

 

RECEITA 

 

R$ 

 

 

Contribuição Servidor Ativo 

 

 

2.244.716,40 

 

Contribuição Servidor Inativo 

 

 

3.901,17 

 

Contribuição Patronal Ativo 

 

 

2.694.647,64 

 

Contribuição Patronal Inativo 

 

 

4.688,05 

 

Rentabilidade Renda Fixa 

 

 

6.470.497,04 

 

Rentabilidade Renda Variável 

 

1.689.728,33 

 

COMPREV 

 

 

77.504,51 

 

Outras Restituições 

 

 

1.003,80 

 

APORTE  

 

 

1.991.807,37 

 

Parcelamento 

 

 

167.493,35 

 

 

Multa e Juros 

 

 

11.873,34 

 

Total das receitas: 

 

15.357.841,00 

 

 

DESPESA 

 

 

R$ 

 

Aposentadorias 

 

 

1.968.957,48 

 

Pensões 

 

 

525.022,17 

 

Material de consumo 

 

 

9.582,60 

 

Outros Serviços 3º P.J. 

 

 

201.116,60 

 

Ampliação e reforma do 

prédio 

 

 

3.172,00 

 

Outros Serviços 3º P.F 

 

 

241.726,26 

 

Variações das Aplicações 

 

 

804.722,18 

 

Total das despesas: 

 

 

3.754.299,29 
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A execução orçamentária referente à despesa com recursos oriundos da Taxa de Administração 

necessária ao funcionamento da Unidade Gestora, teve o seguinte comportamento: 
 

 

 

 

Licitações e Contratos 

 

Foram realizados os seguintes processos de contratos/aditivos em 2016: 

 

 
Nº Processo 

 

Data Objeto/Favorecido Prazo meses Valor R$ 

001/2009 06/02/2016 Locação de Imóvel Unidade Gestora 

Simone Lemes de Araújo 

12 30.870,12 

010/2010 04/02/2016 Assessoria Jurídica 

Escr. Adv. Dr. Antonio A. Lapelligrini 

12 28.230,60 

010/2011 12/05/2016 Contratação de Serv. Manut de Computadores       Marcos 

Aparecido Pinto – Computadores ME 

12 7.665,84 

011/2011 14/10/2016 Contratação de Serv. de Contab. – Carta Convite 

Tecnopublica Tec. em Adm. Publica Ltda. 

12 35.783,28 

013/2014 13/10/2016 Contratação em Sistema Windows Server.                

Adriano José de Toledo Bueno  - ME 

12 7.800,00 

017/2014 07/11/2016 Contratação de empresa para  Website.              Gabriela 

Nascimento Breda 

12 5.644,08 

 

005/2015 

 

03/03/2016 

Contratação de Serviço de elaboração de informativo 

Previdenciário de forma impressa e eletrônica  

Paula Garcia De Ávila 

 

12 

 

6.000,00 

 

Total:  R$ 121.993,92 

 

 

 

         

Na modalidade de Dispensa, ocorreram as seguintes contratações: 
 

Processo 

 

Data Objeto/Favorecido Prazo 

meses 

Valor R$ 

001/2016 04/01/2016 Contratação de empresa especializada em atuária para elaboração 

da avaliação atuarial 2016 

A vista 5.500,00 

002/2016 04/02/2016 Contratação de empresa de consultoria previdenciária 

FR Consultoria em Previdência Pública Ltda. 

10 meses 7.750,00 

003/2016 21/03/2016 Aquisição de Material de limpeza, copa e cozinha 

Goyos Supermercado Ltda. 

A vista 648,65 

 

Dotação 

 

Orçado 

 

Pago 

 

Sobra de Custeio 

 

 

Equipamento e Material Permanente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Material de Consumo 

 

10.000,00 

 

9.582,60 

 

417,40 

 

Outros Serviços 3º P.J. 

 

245.000,00 

 

241.726,26 

 

3.273,74 

 

Outros Serviços 3º P.F 

 

225.000,00 

 

201.116,60 

 

23.883,40 

 

Totais 

 

480.000,00 

 

452.425,46 

 

27.574,54 
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004/2016 21/03/2016 Aquisição de Material de Escritório 

Daniele Maia Da Silva EIRELI ME 

A vista 1.896,60 

 

005/2016 13/04/2016 Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toners. 

Juliana Caroline Marques Conceição - ME 

A vista 1.878,00 

006/2016 25/04/2016 Contratação de serviços para Impressão  Informativo 

ACONTECE  

Gabriela Nascimento Breda 

 

05 meses 

 

7.575,00 

007/2016 08/05/2016 Contratação de empresa especializada em consultoria financeira 

RISK Office 

12 meses 6.000,00 

009/2016 23/09/2016 Aquisição para impressão gráfica de cartazes, faixas, cédulas para 

eleição dos membros dos conselhos administrativo e fiscal 

Gabriela Breda Nascimento 

  

A vista 

 

2.668,00 

 

 

 Na modalidade Tomada de Preço 
 

 

008/2016 02/09/2016 Contratação de empresa especializada em ampliação e reforma do 

prédio sede do IPSPMP PIRAPREV 

CAT Eng.ª e Construção Ltda. 

 

 

 

180 dias 

 

 

260.392,97 

 

 

 

Na modalidade Carta Convite 
 

 

010/2016 

 

03/10/2016 

 

Contratação de empresa especializada para conversão e 

importação de dados, implantação cessão de direitos de uso de 

sistemas informatizados 

Tecnopublica Tec. em Adm. Pub. Ltda EPP 

 

 

12 meses 

 

 

75.000,00 

                                                                                                              

                                                                                                                            

 

     

 

Contribuições ao RPPS e Parcelamento de débito de contribuições patronais 

 

 

A Câmara Municipal de Piracaia processou os pagamentos das obrigações patronais devidas dentro 

dos prazos legais. 

 

A Prefeitura Municipal de Piracaia havia firmado em 2015 dois Termos de Acordo de Parcelamento e 

Confissão de Débitos Previdenciários relativos às ausências parciais de recolhimento de 

contribuições patronais relativas às competências julho e agosto/2015 (Termo de Acordo CADPREV 

00756/2015) , no valor atualizado na data do acordo de R$ 266.486,12 e setembro e outubro/2015 

(Termo de Acordo CADPREV 00884/2015), no valor atualizado na data do acordo de R$ 

428.223,53, perfazendo o montante total de R$ 694.709,65 amortizados em sessenta parcelas. 

 

O vencimento da parcela do primeiro acordo se dá todo dia 18 do mês e a do segundo, todo dia 25. 

As parcelas devidas no exercício de 2016 foram recolhidas dentro dos prazos estabelecidos. As 

demais competências foram recolhidas dentro dos prazos estabelecidos; os valores recebidos estão 

estratificados no item Das Receitas e Despesas. 
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Judicial 

 

Durante o exercício o IPSPMP-PIRAPREV não foi objeto de denúncias, representações ou ações 

judiciais ou administrativas. 

 

 

Transparência 

 

Os atos Administrativos, Financeiros e Orçamentários foram disponibilizados ao público na rede 

mundial de computadores-internet, no sítio www.piraprev.com.br. 

 

 

Concessão de Benefícios 

 

Foram concedidos os seguintes benefícios previdenciários em 2016: 
 

Nome Processo Data Tipo 

 

João Batista Lepelligrini 16/2015 07/01/2016 Voluntária por Idade e Tempo 

Dione da Costa Paucci 01/2016 12/02/2016 Pensão por Morte 

Cláudia de Cássia Merlino Mustafá Cerri 02/2016 01/03/2016 Voluntária por Idade e Tempo 

Meire Nogueira Russomano 03/2016 01/03/2016 Voluntária por Idade e Tempo 

Maria Elisa Lippe César de Oliveira 

Melissa Lippe César de Oliviera 

 

04/2016 

 

14/03/2016 

 

Pensão por Morte 

Sebastião Pedro Garcia 05/2016 21/03/2016 Por idade, proporcional ao tempo 

Jair Ramos de Souza 06/2016 28/03/2016 Voluntária por Idade e Tempo 

Marinalva Rosa dos Santos Andrade 07/2016 06/05/2016 Por idade, proporcional ao tempo 

Lázara Aparecida Corrêia Pinheiro 08/2016 09/05/2016 Voluntária por Idade e Tempo 

Lázara Aparecida Modesto 09/2016 20/06/2016 Por idade, proporcional ao tempo 

Roberval Rodrigues Antunes 10/2016 20/06/2016 Voluntária por Idade e Tempo 

Sebastião Honório Pereira 12/2016 11/07/2016 Voluntária, por idade e tempo 

Euice de Paula Franco 13/2016 18/07/2016 Voluntária por Idade e Tempo 

Rita de Moraes Bueno 14/2016 01/09/2016 Pensão por Morte 

Eni Baptista 15/2016 01/09/2016 Por idade, proporcional ao tempo 

Jorgina Gonçalves de Oliveira 16/2016 01/09/2016 Pensão Por Morte 

Paulo Antonio de Oliveira 17/2016 26/09/2016 Voluntária, por Idade e Tempo 

Maria José Paes Pinheiro de Oliveira 18/2016 30/09/2016 Pensão por Morte 

Fátima Aparecida Machado Mutti 19/2016 30/09/2016 Pensão por Morte 

Elza Solange Martins 20/2016 28/11/2016 Pensão por Morte 

Neuza Aparecida André 21/2016 19/12/2016 Por idade, proporcional ao tempo 

 

 

A despesa com pagamento de benefícios teve o seguinte comportamento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefício 

 

Quantidade 

 

Valor R$ 

 

Aposentadorias 99 1.968.957,48 

 

 

Pensões 

 

31 

 

525.022,17 

TOTAL 130 2.493.979,65 
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Compensação Previdenciária 

 

No exercício de 2016, o IPSPMP-PIRAPREV operacionalizou a Compensação Previdenciária fruto 

do Convênio firmado com MPS em 2002 e atualizações posteriores,  recebendo a título de 

COMPREV do INSS a importância de R$ 77.504,51/ano referente a 10 processos, com fluxo mensal 

da ordem de R$ 3.442,61. 

 

Também houve pagamento de COMPREV ao INSS no valor de R$  7.982,53 /ano referente a 03 

processos, com fluxo mensal da ordem de R$ 162,10. 

 

 

 

Do Equilíbrio Financeiro e da Meta Atuarial 
 

 

À luz dos cenários, a gestão do Regime Próprio teve como principal desafio na administração dos 

recursos, o cumprimento da meta atuarial na casa de 5,5% ao ano mais a variação da inflação medida 

pelo IPCA. 

 

A meta atuarial 2016 foi cumprida, vez que foi estipulada em cupom de juros de 5,5% a.a. mais a 

variação do IPCA  o que veio a totalizar   12,13%  % no ano. 

 

Conforme demonstrado no relatório de rentabilidade consolidada dos investimentos de folhas, o 

fechamento de 2016 resultou em rentabilidade da ordem de 17,93 % ou, uma diferença a maior da 

ordem de 5,87% sobre a meta estabelecida. 

 

A avaliação atuarial  para o exercício de 2016 (elaborada na data base 31/12/2015)  determinou as 

alíquotas  a serem praticadas  necessárias  ao equilíbrio financeiro do RPPS, as quais foram 

implementadas através do Decreto Municipal nº 4.231, de 30 de junho de 2016 que homologou a 

Avaliação Atuarial. 
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Comparativo entre avaliações atuariais
2015  x  2016

2015

Ativo Real Ajustado                  32.200.523,55

Provisão Matemática                 50.797.465,51

Outros Créditos                         20.186.489,63

Superávit Técnico                        1.965.787,89

2016

Ativo Real  Ajustado                 40.076.041,98

Provisão Matemática                  69.134.428,15

Outros Créditos         23.837.554,27

Déficit Técnico                           4.534.477,31

 
 

 

 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 2016 foram: 
 

 Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no 

enquadramento frente à resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922 durante 

todo o exercício; 

 Concepção e encaminhamento ao Ministério da Previdência Social da Avaliação 

Atuarial 2016; 

 Adequação das alíquotas de contribuição detectadas no DRAA 2016; 

 Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação vigente 

tanto ao Ministério da Previdência Social quanto ao TCE através do Sistema 

AUDESP; 

 Processada análise e concessão de benefícios conforme especificado no SISCAA; 

 Representação do RPPS nas relações com terceiros; 

Previsto 46.714.165,85 

Realizado 51.039.587,38 

Superávit: 4.325.000,00 
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 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 tanto o Comitê de Investimentos 

quanto o Conselho Administrativo exercessem suas competências; 

 Subsídios às reuniões do Comitê de Investimento e Conselho Administrativo ocorridas 

no exercício; 

 Aprovação sem restrições dos atos praticados pela Unidade Gestora; 

 Atendimento a Auditoria do TCE. 

 Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e administrativo 

inerentes ao funcionamento do RPPS; 

 Consolidação da Autarquia Municipal; 

 Participação na 7ª edição do Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária,  iniciativa 

da ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e 

Municípios, com apoio da Secretaria de Previdência Social do Ministério da 

Previdência Social, da Revista RPPS Brasil, da ABRAPP- Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar, da ANBIMA- Associação 

Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, da Revista Investidor 

Institucional e do CFA – Conselho Federal de Administração. 

 A autarquia obteve o 2º melhor resultado dentre as participantes do Estado de São 

Paulo na categoria concorrida e o 5º nacional. 

 Elaborados relatórios de Controle Interno Bimestrais; 

 Capacitação dos servidores e conselheiros –TCE- na– Ciclo de Palestras e Debates; 

 Realização de recadastramento dos servidores inativos e pensionistas de forma mensal, 

por mês de aniversário; 

 Contratação de software necessário a agregar dinâmica na execução da Gestão dos 

Recursos a cargo da Superintendência; 

 Manutenção do website www.piraprev.com.br a fim de dar transparência aos atos do 

RPPS; 

 Reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão;  

 Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2017. 

 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 

PIRAPREV, em 10 de abril de 2017. 

 

 

Osmar Giudice 

Superintendente 

CPA 20 ANBIMA 

CGRPPS 447 APIMEC 
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