
· Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Piraprev - Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Piracaia 

Áos 24 dias do mês de janeiro de 2020, na sede do PIRAPREV - Instit 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia, às 14hOOmi , 

reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, ausente a Sra. Prescilla, em férias. 

Iniciada a reunião do conselho fiscal pelos seus membros, primeiramente oi 

colocada em votação a ata da reunião do dia 19 de dezembro de 2019, a qual 

foi lida e aprovada por unanimidade. Por ocasião da referida reunião de 

aferição das contas do PIRAPREV, foi detectado nos registros financeiros que 

no dia 17 de dezembro houve o recebimento de-multa e juros no valor de R$ 

9.141,47 sobre a contribuição patronal do Executivo referente a atraso no 

recolhimento. Este conselho recebeu a informação de que as contribuições 

vencidas em 25/10/2019 e 25/11/2019 foram recolhidas com atraso nos dias 

13/11/2019 e 02/01/2020, o que gerou o montante de R$ 49.495,11 em multas 

e juros, para recolhimento até 30 de janeiro de 2020. Também foi informado a 

este conselho que até o dia 06/01/2019 não houve o recolhimento parcial da 

parte patronal e custeio suplementar da Prefeitura Municipal de Piracaia - 

incidentes sobre a folha de pagamento das competências de novembro e 13º 

salário de 2019 - da ordem de R$ 376.515,11, expirados em 25/12/2019. Foram 

analisados o Enquadramento dos Investimentos conforme determinação das 

Resoluções do CMN nº 3.922, 4.392, 4604 e Política de Investimentos, bem 

como dos Balancetes da Receita e Despesa, a Folha de Pagamento dos 

Aposentados e Pensionistas, e as despesas correntes empenhada, liquidada e 

paga pelo Instituto de Previdência. Quanto ao Enquadramento nas Resoluções, 

até 31 de dezembro de 2019 houve os seguintes novos investimentos: ATIVOS 

DE RENDA FIXA: Itau Institucional RF PRÉ LP FIC FI (Sobra Custeio c/c 08871-4) 

no valor de R$1.223,78; Itau Institucional Alocação Dinâmica (c/c 02920-5) no 

valor de R$604.400,OO; Itau Institucional Alocação Dinâmica I (c/c 08872-2) no 

valor de R$20.949,64; Itau Institucional Alocação Dinâmica I (c/c 08873-0) no 

valor de R$20.719,97; Itau Institucional Alocação Dinâmica I (c/c 12081-4) no 

valor de R$2.139,96. Não houve aplicação nos ativos de renda variável e 

investimento no exterior. As variações negativas foram: RENDA VARIÁVEL: 

Kinea 11 Real Estate Equity FI Imobiliário - FII (Itaú) no valor de (-)R$3.278,06; 
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Caixa Institucional BDR Nível I (83,60) no valor de (-)R$45.287,18; Caixa 

Institucional BDR Nível I (16AO%) (aporte) no valor de (-)R$8.884,09, 
resultando em um total de {-)R$57.449,33 em variação negativa (a ser lançada 

no balancete de janeiro). Cabe ressaltar que o rendimento bruto dos 

investimentos foi de R$2.303.542,30 e após a dedução da variação negativa, o 

rendimento líquido dos investimentos permaneceu positiva em 

R$2.246.092,97. As demais despesas permanecem em sua maioria as mesmas 

dos meses anteriores. Foi analisado os regimes de adiantamento referentes aos 

empenhos 701/0 e 703/0 e houveram recomendações que foram devidamente 

encaminhadas à superintendência no ofício nQ 001/2020. Os Parcelamentos de 

débito da Prefeitura Municipal de Piracaia estão sendo recolhidos à conta 

própria, conforme Balancete disponibilizado. Posto isso, sem mais nada a tratar 

nesta reunião, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade pelos 

membros deste conselho. Ata redigida por mim, Sra. Renata Suyama da Silva, e 

posteriormente lida aos demais que a assinaram. 

Piracaia, 24 de janeiro de 2020. 

Membros do Conselho Fiscal 

!Ana Lúcia Léo Vieira da Silva 
.~~~~~~--T--~~7Ç~~~~~~~-----------1 

Margareth Ap. Lucindo de Oliveira 

Prescilla Bueno Pinheiro 

Renata Suyama da Silva 
----------------~------~~~---~--~--~-------~ 

Sueli Aparecida de Araújo 

Valter Aparecido de Moraes 
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