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

 
Às 15 horas do dia 23 de outubro de 2020, com a mudança da região de Campinas para a fase 
amarela do Plano São Paulo, reuniram-se de forma presencial apenas 03 (três) membros: 
Renata, Prescilla e Valter, e de forma virtual participaram os membros Ana e Sueli que 
trabalham na área da saúde, e o membro Margareth que é do grupo de risco devido à faixa 
etária. Na ocasião, foi detectado nos relatórios de arrecadação e balancete da receita que no 
dia 18 de setembro houve o recebimento total de R$ 19.832,66 referentes a atualização 
monetária, multa e juros sobre os aportes periódicos, sobre a contribuição patronal e sobre o 
parcelamento da contribuição patronal 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 os 
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 30 de setembro de 2020 houve os seguintes novos 
investimentos: ATIVOS DE RENDA FIXA: Itaú Institucional Alocação Dinâmica I (c/c 08873-0) no 
valor de R$22.456,26; Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FICFI (c/c 02920-5) no valor de 
R$137.212,36; Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FICFI (c/c 08872-2) no valor de 
R$298.456,19; Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo FICFI (c/c 02920-5) no valor de R$407.674,69. Não 
houve novos investimentos em ativos de renda variável e ativos de investimento no exterior. 
As variações negativas totalizaram (-)R$401.091,05 na Renda fixa e (-)R$1.219.367,17 na 
Renda Váriável, que resultaram em um total de (-)R$1.620.458,22 em variação negativa (a ser 
lançada no balancete de outubro). Cabe ressaltar que o rendimento bruto dos investimentos 
foi positivo de R$176.796,37 e após a dedução da variação negativa, o rendimento líquido dos 
investimentos permaneceu negativo em (-)R$1.443.661,85. As despesas permanecem em sua 
maioria as mesmas dos meses anteriores. Foram analisados os extratos bancários, os 
empenhos e os regimes de adiantamento e não foram detectadas inconsistências. Os 
Parcelamentos de débito da Prefeitura Municipal de Piracaia estão sendo recolhidos à conta 
própria, conforme Balancete disponibilizado no portal da transparência. Posto isso, sem nada 
mais a tratar, eu, Sra. Renata Suyama da Silva, lavrei esta ata que posteriormente será lida 
para os demais membros que o assinarão se aprovado. 
 

Piracaia, 23 de outubro de 2020. 
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