
 

Reunião Ordinária Virtual do Conselho Administrativo  

Piracaia, em 21 de setembro de 2020.  

Aos 21 (vinte e um ) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 08h30min,  virtualmente, reuniram-se 

o Senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP Piraprev assim como os membros do Conselho 

Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

Presentes os membros Senhores Norberto Lapelligrini e Marcelo Tadeu de Souza, bem como as Senhoras Maria 

Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento; Júlio César Ferreira Gama da Rocha 

e Sheila Prado Bernardini Martins. Ausente Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira e licenciado para concorrer a cargo 

eletivo Sr Luciano Afaz de Oliveira. 

 Ordem do Dia: Apresentação da Resenha Econômica do mês de agosto de 2020; apreciação dos mapas de 

investimento frente aos cenários;   Benefícios concedidos; demais atos administrativos.  

Encaminhamentos: Constatada a existência legal de quórum, o senhor gestor abrindo os trabalhos agradeceu a 

presença de todos estimando que se encontrem com saúde. 

ACONTECEU EM AGOSTO - Cenário Macroeconômico 

  BRASIL 

O Comitê de Política Monetária ( reduziu a taxa Selic em 0 25 p p com a indicação que a taxa de juros deve ser 

mantida próxima do patamar atual por período prolongado. Em decisão unânime, a Selic passou de 2,25 para 2,00 a 

a corte em linha com a expectativa de mercado e a nossas expectativas. No comunicado, o Comitê ressalta que a 

pandemia causada pelo Covid 19 continua provocando a maior retração global desde a Grande Depressão. O 

Copom também destacou que a economia brasileira demonstra sinais de recuperação parcial, porém não de forma 

homogênea entre os setores. A respeito do balanço de riscos para a inflação, o BC ressalta que permanecem riscos 

em ambas as direções. 

 De um lado, a pandemia acarreta aumento de incerteza e maior poupança precaucional e com isso, potencial 

redução da demanda ainda maior e mais prolongada do que a estimada. 

 Por outro lado, medidas fiscais em resposta à pandemia que gerem deterioração da trajetória fiscal de forma 

prolongada, aliadas à incerteza sobre a continuidade das reformas, podem elevar os prêmios de risco. 

 Além disso, as políticas de recomposição da renda e estímulo creditício podem fazer com que a queda da demanda 

agregada seja menor que a esperada. 

Para o Banco Central, esse cenário continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas 

reconhece que o espaço remanescente de política monetária, se houver, deve ser pequeno. 

 Com isso em consideração o Copom introduziu a ....  Ops... termo novo no pedaço... 

Traduzindo:  se um banco central fornecer indicações sobre a orientação futura da política monetária (em inglês 

“forward guidance”), tal significa que comunica as suas intenções em termos de política monetária com base na 

avaliação das perspectivas para a estabilidade de preços) 

Assim, segundo a consideração do COPOM  a Selic deve permanecer onde está até a expectativa de inflação estar 

próxima da meta no horizonte relevante da política monetária 2021 e, em menor grau, 2022. 

Avaliamos assim  que a Selic deve permanecer nesse patamar até pelo menos o 2°semestre de 2021... 



Em termos de dados econômicos, a inflação segue em patamar baixo e a atividade em trajetória de recuperação. 

 A prévia da inflação ao consumidor (IPCA 15 de agosto avançou 0 23 acumulando alta de  2, 3 em 12 meses. 

 A média dos núcleos de inflação (exclui itens voláteis) registrou alta de 0, 14 no mês e de 2, 0 em 12 meses. 

 Em linhas gerais, o cenário de preços segue benigno. As projeções  para 2020 seguem em 1,7 abaixo do piso da 

meta do Banco Central 2,5. 

 O Índice de atividade econômica do Banco Central (IBC Br avançou 4,9 em junho. 

 O indicador prévio do PIB apresentou crescimento, refletindo as altas da indústria 8,9;  do comércio 12, 6 e do 

setor de serviços 5, 0 no mês. Na comparação interanual, o índice recuou 7, 1. 

EUA 

Powell anuncia a revisão do arcabouço de política monetária, permitindo que a inflação supere 2 por algum tempo, 

sem a necessidade de reação pelo Fed (Banco Central Americano) 

Durante o simpósio anual de Jackson Hole o presidente do Fed Jerome Powell, anunciou alterações na condução da 

política monetária, em especial no que diz ao alcance das metas de inflação e emprego. 

 No caso da inflação, o Fed adotará a média da variação dos preços como métrica de alcance da meta de 2,0 

 Na prática, o Fed permitirá que a inflação supere 2.0 em alguns períodos, de modo a compensar os períodos abaixo 

da meta, como o atua. 

No que concerne ao emprego, o Fed perseguirá a maximização da criação de empregos, ao invés de se guiar 

exclusivamente pelo desvio da taxa de desemprego em relação à taxa de equilíbrio. 

 Com essas mudanças, o Fed pretende potencializar a política monetária expansionista, sinalizando que a taxa de 

juros permanecerá próxima de zero por um período prolongado. 

EUROPA 

Índices de confiança da Zona do Euro e EUA avançam em julho e já superam patamar pré crise. 

O PMI composto (serviços e indústria) da Zona do Euro atingiu 54 9 pontos em julho ante 48 5 em junho (abaixo 

de 50 pontos indica contração). 

LEMBRANDO... O PMI Composto Markit (Markit Composite PMI) é um relatório de resumo mensal sobre como 

mudaram as condições de negócios de empresas privadas no setor de produção e serviços. O índice é calculado 

com base em pesquisas mensais com gerentes de compras que trabalham em aproximadamente 5 000 empresas 

privadas de 19 países da zona do euro. Enquanto isso, o PMI composto dos EUA aumentou para 50, 3 pontos em 

julho, ante 47, 9 em junho. 

O índice dos EUA foi o melhor desde janeiro e o indicador da Zona do Euro chegou ao seu maior valor desde julho 

de 2018. 

 A continuidade na melhora da confiança segue dependendo da evolução da pandemia e da reabertura nos países, e 

especialmente da recuperação do mercado de trabalho. 

Os índices são compatíveis com uma recuperação da atividade no 2°semestre, porém ainda condizente com queda 

de 3,0 do PIB Global em 2020. 



 

PERSPECTIVAS RENDA FIXA O mês de agosto foi marcado pelo aumento da volatilidade nos mercados locais. 

Entretanto, no cenário externo, a ininterrupta reabertura das economias, somada a um avanço na conclusão dos 

testes das vacinas, tem trazido maior confiança no que diz respeito a recuperação mais rápida da atividade. 

Conforme comentado anteriormente, o risco de uma nova onda de contaminação persiste e algumas localidades 

pelo mundo estão acompanhando o aumento nos números de casos com atenção. 

Nos Estados Unidos, as eleições começam a ter maior relevância nos noticiários, o que pode levar uma maior 

volatilidade para os mercados, conforme a disputa for se acirrando. 

O aumento do risco local ocorreu principalmente devido às incertezas sobre o comprometimento do governo no 

tocante a agenda fiscal. Adicionalmente, os desentendimentos entre governo e ministros também têm contribuído 

para o aumento da tensão. 

Por outro lado, os dados de atividade e confiança, assim como no resto do mundo, mantiveram a tendência de 

recuperação, suportados pelos estímulos financeiros disponibilizados pelo governo, que serão mantidos até o final 

do ano. 

Neste mês, observou se uma alta nos vértices intermediários e longos dos ativos de renda fixa. 

 Os vértices mais curtos tiveram movimentos distintos, os prefixados abriram levemente, já os ativos atrelados à 

inflação caíram devido à uma recomposição na inflação, que pode ser percebida nas taxas implícitas de curto prazo. 

Todo o movimento observado na curva de juros, transparece o receio dos investidores com relação a situação fiscal. 

Por fim, o dólar também refletiu este receio, fechando a R$ 5,4713 com alta de 5,15 no mês. 

RENTABILIDADE DOS PRINCIPAIS BENCHMARKS DE RENDA FIXA 

 



 

DESEMPENHO DOS FUNDOS DE RENDA FIXA 

Crédito Privado Os fundos com estratégia específica em crédito privado obtiveram desempenho positivo neste mês. 

Entretanto, agosto foi marcado pelo aumento da volatilidade e os fundos foram negativamente impactados pelo 

aumento das taxas de juros, que são utilizadas para marcar os ativos de crédito à mercado. 

 Adicionalmente, os bancários experimentaram uma abertura pequena neste mês.  O movimento de queda dos 

spreads de crédito corporativo continua e contribuiu positivamente para o resultado. 

Lembrando..... Spread bancário, em termos simplificados, é a diferença entre a taxa de juros cobrada aos 

tomadores de crédito e a taxa de juros paga aos depositantes pelos bancos. ... Analogamente, quando o banco 

empresta dinheiro a alguém, cobra uma taxa pelo empréstimo - uma taxa que será certamente superior à 

taxa de captação. 

 A busca por remuneração superior ao CDI persiste e isso tem levado os investidores a continuar adquirindo crédito 

privado.  

Juro Real 

Em agosto, os fundos foram negativamente impactados pelo aumento das taxas de vencimentos intermediários e 

longos, que ocorreu devido às incertezas com relação ao comprometimento do governo com o fiscal. Diferente dos 

outros meses, os investidores reduziram a exposição ao risco. 

Adicionalmente, o nível do CDI, o direcionamento do Banco Central, com relação a manutenção da taxa de juros 

em um patamar baixo por um prazo prolongado, e uma recomposição da inflação representam uma oportunidade 

para os ativos atrelados à inflação de curto prazo. 

Perspectivas Renda Variável: Após quatro meses seguidos de recuperação expressiva, a bolsa brasileira apresentou 

resultado negativo em agosto, destoando do comportamento das bolsas globais. 

No mundo, permanece o clima positivo impulsionado por dados de atividade em contínua recuperação, resultados 

das empresas no 2 º trimestre acima do esperado e expectativa positiva em torno da vacina para o Covid 19. 

 Tem ficado mais evidente que as bolsas de maior destaque de valorização têm maior participação de setores que 

foram menos impactados nesta pandemia ou que estão se beneficiando desta nova realidade, seja pelo uso intensivo 

de tecnologia, seja pela maior capacidade de se ajustar durante a crise, onde se pode destacar os setores de 

Tecnologia, Telecomunicações, Varejo E commerce e empresas do setor de Saúde. 

 Com isso, o S&P 500 teve retorno de 9,6 alcançando ganho no ano de 9,3 %  (chegou a ser de (-) 34 % no ano). 

Lembrando.... S&P, trata-se de um índice composto por quinhentos ativos (ações) cotados nas bolsas de NYSE ou 

NASDAQ, qualificados devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua representação de grupo industrial. É 

(S&P 500) um índice ponderado de valor de mercado (valor do ativo multiplicado pelo número de ações em 



circulação) com o peso de cada ativo no índice proporcional ao seu preço de mercado. S&P faz referência a 

Standard & Poor's, uma empresa de consultoria financeira. 

 O índice Nasdaq teve retorno de 6,8 acumulando o impressionante retorno de 31, 2 no ano. 

No Brasil, o Ibovespa teve retorno de (-) 3, 4 ampliando a queda no ano pra (-) 14, 1. 

Apesar do clima positivo no mundo, a maior atenção do mercado para o risco de deterioração fiscal ajuda a explicar 

a desvalorização do Real (cerca de 4,9) e o descolamento do comportamento do Ibovespa. 

 Apesar da piora recente, a gestão continua com visão positiva para renda variável no médio e longo prazos, onde 

se pode destacar fatores como a expectativa de retomada da agenda de reformas do governo, continuidade de 

revisões menos negativas para o PIB, juros em patamares historicamente baixos e o fluxo do investidor local para a 

bolsa. O grande destaque de agosto foi a performance do setor de Papel Celulose, que se beneficiou da forte alta do 

dólar e da recuperação dos preços da celulose. 

 O setor de Saúde também foi destaque devido a ótima performance das operadoras durante a pandemia, 

proporcionando não só lucros expressivos, mas também novas parcerias e aquisições. 

Outro setor de destaque foi o de Alimentos Agronegócio, principalmente pelo desempenho da Marfrig que 

apresentou melhora expressiva no desempenho operacional e teve incremento de receita com maior demanda da 

China. 

 Por outro lado, os setores mais impactados pela pandemia continuaram se destacando negativamente, como o de 

Educação, Shoppings & Bancos. 

 

Sobre o MSCI 

MSCI é a sigla para Morgan Stanley Capital International, nome da empresa americana que publica 

índices das principais ações do mundo. Sua principal atividade é medir o desempenho das Bolsas de 

Valores.  Os índices são usados como parâmetros para diversos fundos de investimentos. Fundos de 

investimentos Os índices de equidade do MSCI são calculados desde 1969. A companhia utiliza oito 

condições para calcular o indicador, sendo eles: 

 Momentum; 

 Volatilidade; 

 Valor; 

 Tamanho; 

 Crescimento; 

 Não-linearidade de tamanho; 

 Liquidez; 
 Alavancagem financeira; 

https://www.sunoresearch.com.br/artigos/fundos-de-investimentos/?utm_source=Telegram&utm_medium=sunoresearch&utm_campaign=noticiasb3divulganovacarteira.20200908
https://www.sunoresearch.com.br/artigos/fundos-de-investimentos/?utm_source=Telegram&utm_medium=sunoresearch&utm_campaign=noticiasb3divulganovacarteira.20200908
https://www.sunoresearch.com.br/artigos/volatilidade/?utm_source=Telegram&utm_medium=sunoresearch&utm_campaign=noticiasb3divulganovacarteira.20200908
https://www.sunoresearch.com.br/artigos/liquidez/?utm_source=Telegram&utm_medium=sunoresearch&utm_campaign=noticiasb3divulganovacarteira.20200908


Como o índice MSCI serve como referência para investimentos, as ações listadas costumam se tornar 

mais valorizadas. Assim, as ações que são excluídas do índice têm queda nas suas cotações. Portanto, 

estar ou não dentro dos índices podem representar perdas ou ganhos para investidores. Os índices 

do Morgan Stanley Capital International abrem também oportunidades para que as ações sejam 

conhecidas por diversos fundos de investimentos. 

Continuando... 

Estratégia Dividendos  

Em agosto, a estratégia Dividendos encerrou o mês com rentabilidade negativa e abaixo do Ibovespa. 

Contribuíram positivamente para o desempenho do fundo, as alocações nos setores de Papel Celulose, 

Alimentos Agronegócio e Varejo. Do lado negativo, destacaram se as alocações nos setores de Serviços 

Públicos, Bancos, Serviços Financeiros e Telecom Tecnologia. 

  

Estratégia Small Caps 

A estratégia Small Caps teve desempenho positivo e acima do índice de referência da estratégia. 

Lembrando... .. Small Caps, termo que vem do inglês e é utilizado para se referir a ações de empresas 

consideradas menores quando comparadas aos gigantes da bolsa. Mas o que exatamente caracteriza uma 

ação como Small Cap? No geral, enquadram-se nesse grupo as empresas com valor de mercado entre 300 

milhões e 2 bilhões de reais, lembrando que esses valores podem sofrer alterações conforme a cotação do 

dólar. Mesmo que essas companhias sejam líderes nos setores em que atuam ou até que já faturem 

milhões, ainda assim, por conta do baixo valor de mercado, são consideradas pequenas na Bolsa de 

Valores. 

Continuando... 

 O destaque positivo foi a seletividade nos setores de Consumo, Mineração Siderurgia, Bancos e Saúde. 

Por outro lado, os destaques negativos foram as alocações nos setores de Construção Civil, Serviços 

Públicos, Alimentos Agronegócio e Bens de Capital Estratégia Long Only  

Lembrando...  

Os fundos Long Only são, como o próprio nome diz, apenas comprados, apostando sempre na valorização 

das ações que investe. Como exigência da CVM, no mínimo 67% do patrimônio líquido do fundo de 

ações deve ser composto por ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, cotas de 

fundos de índice de ações ou BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Como só pode ficar comprado, a 

maneira que um gestor tem de se proteger em momentos de baixa do mercado é aumentando seu caixa, ou 

seja, diminuindo sua exposição líquida. Dentre os fundos que operam ações, são os que possuem a maior 

correlação com o índice Ibovespa. Por isso, são os que tendem a subir mais em momentos de alta do 

mercado mas também tendem a cair mais nas baixas. 

Continuando... 

A estratégia Long Only teve desempenho negativo, porém melhor que o Ibovespa em agosto. Do lado 

negativo, prejudicaram o desempenho da estratégia, as alocações em Mineração Siderurgia, Construção 

Civil e Petróleo Petroquímicos. 



Ibovespa: No mundo, permanece o clima positivo impulsionado por dados de atividade em contínua 

recuperação, resultados das empresas no 2 º trimestre acima do esperado e expectativa positiva em torno 

da vacina para o Covid 19. 

Tem ficado mais evidente que as bolsas de maior destaque de valorização têm maior participação de 

setores que foram menos impactados nesta pandemia ou que estão se beneficiando nesta nova realidade, 

seja pelo uso intensivo de tecnologia, seja pela maior capacidade de se ajustar durante a crise, onde pode 

se destacar os setores de Tecnologia, Telecomunicações, Varejo E-commerce e empresas do setor de 

Saúde. 

No Brasil, o Ibovespa teve retorno de (-) 3,4 ampliando a queda no ano pra (-) 14,1. Apesar do clima 

positivo no mundo, a maior atenção do mercado para o risco de deterioração fiscal ajuda a explicar a 

desvalorização do Real (cerca de 4,9) e o descolamento do comportamento do Ibovespa. 

 

Você pode observar que, a cada ano, muda o tipo de ativo com melhor desempenho, acompanhando o 

momento sócio-político-econômico vivenciado. 

Por exemplo, em 2011, o IBOVESPA amargou (-) 18,11%... já em 2016, (+) 38,94% 

Passaremos a analisar o Relatório de Investimentos passo a passo. Encaminho também  em sua totalidade, 

lembrando que todos os relatórios se encontram disponíveis ao público no site do Piraprev, na aba 

investimentos/relatórios. 

 

Por tudo, a carteira de investimentos do PIRAPREV obteve o seguinte desempenho: 

Enquadramento perante a Resolução do Conselho Monetário Nacional  nº 3.922 e alterações  

Todos os investimentos estiveram enquadrados, à exceção dos investimentos no exterior.  

Ocorreu desenquadramento passivo, ou seja, os recursos renderam em demasia (+) 10,85% extrapolando 

o limite permitido de 10% no segmento.  



A Resolução permite até 180 dias para reenquadramento por si só, mas esse gestor tem por praxe trazer a 

carteira ao limite máximo legal. 

 

Para tanto, processamos resgate de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) do fundo de investimento 

Safra Consumo Americano Ações BDR, (Artigo 9º, A, III) realocando no próprio Banco Safra no Fundo 

de Investimento  Safra S&P Reais (Artigo 8º, III).   

 

Demonstramos a alocação por segmento 

 



 

 

 

 

 

 

Apesar de toda a instabilidade, o rendimento foi positivo da ordem de R$ 1.036.024,14. 

A estratégia  Investimentos no Exterior (BDR) foi a estrela do mês. 

Nossas diretrizes tem se mostrado assertivas no curso do tempo, uma vez que a Renda Variável segura 

por vezes como agora a rentabilidade da Renda Fixa. 



Informa ainda este gestor aos nobres pares que se encontra em fase de execução nossa certificação no Pro 

Gestão, o que, em se concretizando, ampliará nossa margem de investimento no segmento de renda 

variável. 

 

 

A Liquidez da carteira permanece nos melhores níveis, de conformidade com os compromissos futuros: 

praticamente 60% dos recursos estão disponíveis para saque imediato, caso se fizesse necessário: 

 

Resumo da alocação: 

 



 

 

Itau-Unibanco permanece na dianteira da captação de nossos recursos dada agilidade em formatar 

produtos compatíveis com os momentos econômicos A gestão continua monitorando alternativas de 

investimentos outros. 

Ante todos os solavancos até agora, estamos conseguindo perseguir a meta atuarial.  

Ainda falta 0,12%  para o batimento de 2020. 

 Pela frente ainda setembro, outubro, novembro e dezembro. 

O que pode ser muito bom... e muito ruim.... 



 

 

  



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

BENEFÍCIOS 

Ocorreu a concessão de três benefícios previdenciários, quais sejam:  

Processo 16/Piraprev/2020: Regina Ferreira/ Servente Escolar/Aposentadoria por Idade e Tempo de 

Contribuição; Portaria 257/2020 de 01/09/2020. 

Processo 19/Piraprev/2020: Pedro Luiz da Silva/Fiscal Tributário/Aposentadoria por Idade Proporcional 

ao Tempo de Contribuição; Portaria 258/2020. 

Processo 20/Piraprev/2020: Aparecido Ferreira da Silva/ Trabalhador Braçal/Aposentadoria por Idade 

Proporcional ao Tempo de Contribuição; Portaria 259/2020. 

 

LICITAÇÕES 

 

Processo 15/2020 Hospedagem de site e e-mails R$ 464,40 

Processo 16/2020 Material de divulgação Processo Eleitoral R$740,00 

Processo 17/2020 Migração site e e-mails e configuração domínio R$ 800,00 

Processo 18/2020 Contratação empresa realização eleições web R$ 4,221,28 

Processo 19/2020 Contratação empresa reparos na edificação Piraprev R$ 9.995,38 

Processo 20/2020 Contratação serviço seguro patrimonial R$1.297,33 



Este gestor presta ao pares deste conselho administrativo esclarecimento acerca do processo 19/2020- 

contratação para reparo no prédio. 

Inicialmente, os Processos de Licitações do IPSPMP- PIRAPREV são formalizados segundo os 

princípios norteadores da Lei 8666/93 quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, da probidade administrativa e dos que lhes são correlatos. 

O Processo de Licitação nº 19/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para reparos nas 

edificações do Piraprev, foi questionado por alguns membros do Conselho Administrativo no que 

concerne à contratação da empresa vencedora Rodrigo Luiz Bueno de Souza Eireli.  

A indagação diz respeito ao proprietário da empresa ser filho da Coordenadora de Seguridade e 

Administração Cláudia Leôncio da Silva e que tal contratação poderia ferir a legislação.  

Posto isto, passo a elucidar.  

A Lei Federal 8666/93 elenca em seu artigo 9º as hipóteses de proibição direta ou indireta de 

participação em licitações, conforme se observa:  

Art. 9
o
  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

Consoante o artigo supracitado a norma em questão não traz nenhuma vedação expressa quanto à 

referida contratação. 

 Em vista disso, a suposta participação de parentes de servidores em licitações não é ilegal, porque a 

legislação aplicável não o diz literalmente. Entendimento diverso fere o princípio da legalidade previsto 

no Art. 5º, II da Constituição Federal de 1988, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei". 

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial do TCU a escolha da empresa deve ter caráter 

competitivo (item observado nas cotações de páginas 14 a 24) ou seja não houve por parte deste 

Instituto uma escolha discricionária.   

Foi observada a preservação do Princípio Constitucional da Livre Iniciativa, já que impedir certas 

pessoas de participar de procedimento ao qual é assegurada legalmente ampla concorrência em 

condições iguais, resulta em limitar o direito à livre iniciativa ao trabalho. Outro ponto importante, é que 

o Piraprev pode estar perdendo a proposta mais vantajosa para a licitação, afetando o interesse público 

e ferindo, na mesma proporção, o princípio da economicidade. 

O TCU orienta ainda que vínculos familiares com a autoridade de mais elevada hierarquia na entidade, 

qual seja o responsável pela homologação do ato (Superintendente Osmar Giudice), coloca em 

potencial risco a seriedade da disputa, o que não se demonstra no caso diante da ausência de 

parentesco com a empresa vencedora.  



Dessa forma, observa-se que o Processo Licitatório 19/2020 foi realizado em perfeita e superlativa 

conformidade com os ditames legais e os princípios constitucionais (arquivo anexo). Não se pode 

presumir, sem provas, a existência de vício no procedimento, originário de favorecimentos ou privilégios 

decorrentes da alegada relação de parentesco. 

Não obstante a formalidade procedimental, o caso requereu celeridade em virtude da obstrução dos 

vidros e consequente alagamento da cozinha e parte interna do prédio, o que ocasionou grave risco às 

instalações físicas e aparelhos eletrônicos como se faz prova das fotos acostadas no processo. 

Além disso, em atendimento ao princípio da publicidade e seguindo o bom exemplo da Câmara 
Municipal de Piracaia, todos processos de Dispensa de Licitação são amplamente divulgados no Diário 
Oficial do Município de Piracaia para conhecimento de todos os servidores e da população do 
município. 

Por fim, destaca-se que o serviço foi realizado com excelência e competência profissional, garantindo a 

lisura e boa-fé por parte de todos os envolvidos.  

Esse Instituto de Previdência reprova qualquer conduta atentatória aos princípios da moralidade e 

legalidade, uma vez que sempre zelou pela transparência e probidade de seus atos. 

[09:25, 21/09/2020] Osmar: Por tudo, às considerações dos Nobres Pares sobre a Resenha Econômica 
do mês de agosto de 2020; apreciação dos mapas de investimento frente aos cenários;   Benefícios 
concedidos;  Licitações. 

[09:26, 21/09/2020] Osmar: ocorridas no mês objeto de Agosto de 2020 

[09:29, 21/09/2020] Júlio César Ferreira Gama Rocha: Ciente dos fatos ocorridos e de acordo com as 
informações prestadas referente ao mês de agosto de 2020. 

[09:33, 21/09/2020] Marcelo Câmara: Bom dia a todos, ciente e de acordo com as informações 
prestadas, gostaria apenas de fazer algumas considerações referentes ao processo de contração nº 
19/2020. 

[09:41, 21/09/2020] Marcelo Câmara: Entendo que o processo está formalmente em ordem e que 
seguiu a Lei de Licitações, cuja a mesma é omissa em relação a contrata de parentes, porém cabe 
observar que conforme Jurisprudência do TCU, é bom se evitar tão situação, para não dar margem a 
interpretações equivocadas. na minha opinião de conselheiro recomendo que em futuras contratações 
se evite este tipo de contratação. Porém, como se trata de um conselheiro democrático, peço para que 
os demais pares se manifestem sobre esta minha colocação para que o Piraprev saiba como proceder 
em contratações futuras. 



 

[09:44, 21/09/2020] Osmar: Perfeitamente Marcelo. Este Gestor acata na íntegra sua recomendação, 
que será transmitida a toda a equipe Piraprev, a fim de que não venhamos a ter no futuro quaisquer 
tipos de suspeição sobre a legalidade ou lisura dos atos praticados. Agradeço suas colocações. 

[09:45, 21/09/2020] Osmar: Independente da Democracia, sua expertise nos procedimentos licitatório é 
balizadora para este gestor. 

[09:46, 21/09/2020] Osmar: que acata na íntegra as colocações. 

[09:46, 21/09/2020] Osmar: Por gentleza 

[09:46, 21/09/2020] Osmar: às considerações dos demais pares 

[09:48, 21/09/2020] Sheila Martins Doces Gourmet: De acordo Marcelo! 

[09:52, 21/09/2020] Norberto Lapellegrini: Após verificação nos processos aqui apresentados e achando 
tudo em conformidade, sou favorável a aprovação. Quanto a alegação do nobre  colega Marcelo, tenho 
certeza que para evitar futuros indagações, a nossa PIRAPREV irá tomar as devidas providências. 



 [09:53, 21/09/2020] Júlio César Ferreira Gama Rocha: Também estou de acordo com as colocações. 

[09:54, 21/09/2020] Luzia: De acordo 

[09:54, 21/09/2020] Norberto Lapellegrini: O processo de licitação encontra- se dentro da Lei de 
licitações. 

[09:58, 21/09/2020] Osmar: Por gentileza Senhora maria Aparecida. Suas colocações para 
encerramento da presente reuinião 

[09:59, 21/09/2020] Cida Prefeitura: Sim, estou terminando de ler as informações, uns minutinhos, por 
favor... 

[10:00, 21/09/2020] Osmar: às ordens 

[10:22, 21/09/2020] Osmar: Solicito permissão para encerramento da presente reunião passados 18 
minutos aguardando posicionamento do Membro Srª Maria Aparecida em virtude de sobreposição de 
compromissos. 

[10:23, 21/09/2020] Cida Prefeitura: Ciente e de acordo com as informações prestadas referentes aos 
investimentos frente aos cenários econômicos e aos Benefícios, quanto as considerações referente ao 
processo de contratação nº 19/2020, concordo com o Marcelo, realmente a lei deixa muito nas 
entrelinhas,  mas em seu Artigo 9º, inciso III e também no Paragrafo 3º,  fala claramente do responsável 
da Licitação, direta ou indiretamente.. .Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 
licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:  

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

Mas como não se trata de Licitação e sim uma dispensa, a Comissão não atua, e é o  ordenador 
de despesas é o responsável.  Como Marcelo mesmo citou, também pesquisei alguns julgados do 
TCU e a maioria são fundamentados no princípio da moralidade mesmo... o Acordão 3023/2019 - 
1a.Camara - TCU, tem uma passagem  passagem bem sutil no seu texto, dizendo assim: “No entanto, 
essa não é a interpretação adotada pelo TCU, por boa parte da doutrina e por jurisprudência 
selecionada. Nesse sentido, o Procurador Lucas Furtado entende que ‘não obstante a lei descreva 
situações que importam em violação da moralidade administrativa, não se deve restringir a moralidade à 
legalidade. Isto é, qualquer outra situação, ainda que não descrita em lei, mas que importar em violação 
do dever de probidade imposto aos servidores públicos deve ser rejeitada por ser incompatível com o 
ordenamento jurídico” (Lucas Furtado, acurso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, 
p.40). Esse caso analisa hipótese de autoridade competente, propriamente dita, mas achei interessante 
a fundamentação, principalmente o excerto que transcrevi, porque mostra a fundamentação em cima de 
princípio, não se justificando anular o princípio da moralidade em face do da legalidade, mas enfim 
recomento o mesmo que o Marcelo. 

[10:23, 21/09/2020] Cida Prefeitura: Desculpe a demora, 

[10:23, 21/09/2020] Cida Prefeitura: Tenham um Bom Dia! 

[10:24, 21/09/2020] Luzia: Bom dia a todos 

[10:24, 21/09/2020] Osmar: Os Membros do Conselho, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas e, depois de avaliados os atos financeiros praticados relativos bem como cenários 
econômicos e os relatórios de índices e mapas de controle dos investimentos e avaliado o desempenho 



obtido pelas aplicações nos segmentos de Renda Fixa e Variável, a Volatilidade e o Risco par a par da 
carteira de investimentos, por unanimidade referendaram os atos da gestão da carteira praticados e as 
diretrizes para os investimentos bem como as rentabilidades aferidas no mês de agosto de 2020. 

 

 

 


