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

 
 Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2020, na sede do PIRAPREV - Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Piracaia, às 14h00min, reuniram-se os membros do 
Conselho Fiscal. Iniciada a reunião do conselho fiscal pelos seus membros, primeiramente foi 
colocada em votação a ata da reunião do dia 24 de janeiro de 2020, 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 nos dias 15 e 23 de janeiro houve o recebimento total 
de R$ 58.854,18 referentes a multa, juros e atualização monetária sobre a contribuição 
patronal e aportes periódicos do Executivo referente a atraso no recolhimento. 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: Safra Ima Fic Fi Renda Fixa no valor de R$38.000,00; Itau Institucional Alocação 
Dinâmica (c/c 02920-5) no valor de R$654.700,00; Itau Institucional Alocação Dinâmica I (c/c 
08872-2) no valor de R$590.944,49; Itau Institucional Alocação Dinâmica I (c/c 08873-0) no 
valor de R$20.937,57. ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL: Itau Governança Corporativa Ações Fid no 
valor de R$253.608,80. Não houve aplicação nos ativos de investimento no exterior. As 
variações negativas foram: RENDA VARIÁVEL: Itau Ações Dunamis Ficfi no valor de (-
)R$14.573,91; Safra S&P Reais Pb Fundo De Investimento Multimercado no valor de (-
)R$13.785,22; Vinci Capital Partners III Fip Multiestrategia II no valor de (-)R$5.238,98, 
resultando em um total de (-)R$33.598,11 em variação negativa (a ser lançada no balancete de 
fevereiro). Cabe ressaltar que o rendimento bruto dos investimentos foi de R$916.619,88 e 
após a dedução da variação negativa, o rendimento líquido dos investimentos permaneceu 
positiva em R$883.021,77. As demais despesas permanecem em sua maioria as mesmas dos 
meses anteriores. Foi analisado os regimes de adiantamento referentes aos empenhos 028/0 e 
106/0 e não foram detectadas irregularidades. Os questionamentos feitos no Oficio Conselho 
Fiscal nº 001/2020 foram devidamente esclarecidos durante a reunião. 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. 
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