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IPSPMP-PIRAPREV 

 

 

 
Superintendência 

 

Presidente: Osmar Giudice 

Coordenadoria Financeira: Márcia Soares da Cunha 

Auxiliar Financeiro: Robson Adão Martins Ribeiro 

Coordenadoria Administrativa 

e de Seguridade: 

 

Claudia Leoncio da Silva 

Auxiliar Administrativo: Rodrigo de Brito Neves 

Auxiliar de Seguridade: Anna Caroline Pacelli 

Almoxarifado e Serviços Diversos: Ana Ap. Moreira Pinto 

 

 

 

 

Conselho Administrativo 

05/12/2016 a 05/12/2020 

Conselho Administrativo 

11/12/2020 a 31/12/2020 

Marcelo Tadeu de Souza Fábio Araújo Piola 

Júlio César F. Gama da Rocha Ronaldo Vasques 

Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira Tatiana Guimarães M. Almeida 

Luciano Afaz de Oliveira Ana Paula Silva P. Ascêncio Bruno. 

Luzia das Graças O. Nascimento Benedito Carlos Pereira 

Maria Ap. Dutra C. de Oliveira Eliete Aparecida de Souza 

Norberto Lapellegrini Renata Suyama da Silva 

Sheila Prado Bernardini Martins Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

 

 

 

Conselho Fiscal 

05/12/2016 a 05/12/2020 

Conselho Fiscal 

11/12/2020 a 31/12/2020 

Ana Lucia Léo Vieira da Silva Glauco Samuel Pavesi 

Margareth Aparecida L. de Oliveira Diego de Andrade Soares 

Prescilla Bueno Pinheiro Fátima Cecília S. Pereira 

Renata Suyama da Silva Simoni Martins G. Mancini 

Sueli Ap. de Araújo Pedro Luiz de Moraes 

Valter Aparecido de Moraes Andréa Gonçalves Rahal 

 

 

 

 

Comitê de Investimentos 

 

Alexandre Mendes da Cunha CPA 10 

Aline Aparecida de Souza Pinto CPA 20 

Claudia Leoncio da Silva CPA 20 

Márcia Cristina Barsotti P. da Fonseca CPA 10 

Osmar Giudice CPA 20 
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Apresentação 

 

 

A Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Piracaia/SP, é 

a autarquia com personalidade jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, 

provida de autonomia administrativa e financeira denominada Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV, designada pela sigla IPSPMP-

PIRAPREV, detentora do CNPJ nº 10.543.660/0001-72, com sede e foro no Município de Piracaia. 

  

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Piracaia foi criado através da Lei Nº. 

1746, de 07/03/1994, regulamentado apenas em 28/01/2002 através da Lei Nº. 2098, migrando para 

autarquia através da Lei nº 2.522/2008. Atualmente, é regido pela Lei 2.912/2017, alterada pelas 

Leis nº. 2917/2017 e  2.974/2018. 

 

O IPSPMP-PIRAPREV tem por finalidade essencial a administração, gerenciamento e 

operacionalização do RPPS municipal, incluindo a arrecadação e gestão própria dos fundos 

previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção do rol dos benefícios previstos na lei. 

 

Abrange os servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, Câmara e Municipal e 

da autarquia IPSPMP PIRAPREV.  

 

 

 

1. Introdução 

 

 

Este relatório tem por finalidade apresentar atos de gestão administrativa e financeira praticados no 

exercício de 2020, servindo como instrumento para os órgãos de controle interno e externo, e uma 

forma de prestar contas aos segurados e a toda sociedade. 

 

O zelo pela Previdência Pública no Brasil deixou de ser tarefa exclusiva de alguns, passando à 

responsabilidade da sociedade e de todos os cidadãos comprometidos e envolvidos com a 

transformação da realidade previdenciária brasileira.  

 

As ações no campo da previdência convergem para o alcance de grandes objetivos finais voltados 

para a eficiência, eficácia e equidade na atenção da velhice populacional. 

 

Cada vez mais se torna curial o estabelecimento de estratégias que mitiguem fragilidades, 

fortalecendo os RPPS, blindando cada vez mais o sistema previdenciário de aventureiros que ainda 

persistem em tratar os recursos previdenciários como instrumento de barganha, como 

lamentavelmente, apesar de todo o arcabouço legal vigente, ainda se assiste nos noticiários Brasil a 

fora. 

 

A participação de servidores efetivos qualificados no processo de controle e gestão deve ser 

permanente.   
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Apenas através da gestão transparente e comprometida com seus segurados é que se alcançam 

resultados satisfatórios.  

 

A previdência é do servidor, com o servidor, para o servidor. 

 

 

2. Identidade Organizacional 

 

O IPSPMP-PIRAPREV desenvolve contínuo processo de modernização e aprimoramento de suas 

ações objetivando melhor planejar, executar, acompanhar e avaliar todo o processo de governança. 

 

 

3. Missão  

 

O IPSPMP PIRAPREV tem como principais missões: 

 Assegurar aos servidores públicos efetivos do município benefícios previdenciários que 

garantam seu futuro;  

 Arrecadar e administrar recursos financeiros; 

 Custear os proventos e as pensões dos beneficiários do Regime Próprio de Previdência 

Social e garantir a perenidade dos mesmos;  

 Ser reconhecido como uma instituição de referência no campo previdenciário, pela 

excelência dos serviços prestados e, 

 Gerir os  recursos financeiros objetivando atingir o equilíbrio financeiro e atuarial. 

 

 

4. Valores 

 

O PIRAPREV tem por principais valores: 

 Eficiência: conjugar produtividade com economia; 

 Celeridade: assegurar a razoável duração do processo; 

 Pró-atividade: atuar de forma antecipada aos problemas. 

 

 

5.  Governança Corporativa  
 

A estrutura de governança do IPSPMP – PIRAPREV detém a seguinte composição: 

 

I- O Conselho Administrativo é o órgão colegiado de deliberação máxima do IPSPMP - 

PIRAPREV, constituído por até 07 (sete) membros titulares e 01 (um) membro 

suplente, com mandato de 02 (dois) anos, renováveis por igual período, permitida 

recondução. 

  

 Os membros do Conselho Administrativo serão designados obedecendo aos 

seguintes critérios, concomitantes com a Portaria ME nº 9.907, de 14 de abril 

de 2020: 
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 Até 02 (dois) membros indicados pela Chefia do Executivo Municipal dentre 

os servidores permanentes e estáveis;  

 01 (um) membro indicado pelo IPSPMP-PIRAPREV obrigatoriamente 

aposentado ou pensionista;  

 01 (um) membro indicado pela Câmara Municipal, servidor permanente e 

estável;  

 Até 03 (três) membros eleitos pelos Servidores Públicos dentre os servidores 

permanentes e estáveis. 

  A Chefia do Executivo Municipal indicará ainda um suplente para atuar nas 

reuniões do Conselho Administrativo nas faltas ou impedimentos dos titulares, 

dentre os servidores permanentes e estáveis.   

 Os pares elegerão entre si um presidente. 

 

 

II-  O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização e controle da gestão do PIRAPREV compõe-

se de até 05 (cinco) membros titulares e contará ainda com 01 (um) suplente, que 

atuará no impedimento de qualquer membro, para mandato de dois anos renovável por 

igual período, permitida recondução. 

 

 Os membros do Conselho Fiscal serão designados obedecendo aos seguintes 

critérios, concomitantes com a Portaria ME nº 9.907, de 14 de abril de 2020: 

 01 (um) membro indicado pela Chefia do Executivo Municipal dentre os 

servidores do quadro efetivo permanente, estatutário e 01 (um) suplente; 

 01 (um) membro indicado pela Câmara Municipal, dentre os servidores do 

quadro efetivo, estatutário; 

 01 (um) membro indicado pelo IPSPMP - PIRAPREV, obrigatoriamente 

aposentado ou pensionista; 

 02 (dois) membros eleitos pelos Servidores Públicos Municipais dentre os 

servidores permanentes e estáveis. 

 Os pares elegerão entre si um presidente. 

 

 

III- O Comitê de Investimentos, composto por até 07 (sete) membros servidores do quadro 

de provimento efetivo, estatutário, aprovados em exame de certificação organizado 

por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e de difusão no mercado 

brasileiro e de capitais - Certificação Profissional CPA-10 conferido pela ANBIMA – 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, cuja 

comprovação será realizada na forma estipulada pela Secretaria de Políticas da 

Previdência Social- SPPS do Ministério da Economia, concomitantes com a Portaria 

ME nº 9.907, de 14 de abril de 2020. 

 

IV-     A Superintendência é o órgão executivo das atividades do IPSPMP-PIRAPREV, sendo 

composta pelos seguintes campos funcionais: 

 

    A Presidência, que tem sob sua supervisão direta: 

a)    A unidade de Controle Interno e Ouvidoria; 
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b) A Consultoria Jurídica; 

c) O Núcleo de Tecnologia e Segurança da Informação; 

d) O Núcleo de Formação e Capacitação; 

e) A Coordenadoria Administrativa; 

f) A Coordenadoria de Seguridade e, 

g) A Coordenadoria Financeira. 

 

 A Coordenadoria Administrativa que obedece a seguinte composição: 

a) Núcleo de Gestão Patrimônio; 

b) Núcleo de Gestão de Pessoal; 

c) Núcleo de Licitação e Compras; 

d) Núcleo de Acervo Digital e Arquivo e, 

e) Núcleo de Almoxarifado e Serviços Gerais. 

 

 A Coordenadoria de Seguridade, que obedece a seguinte composição: 

a) Núcleo de Atendimento, Protocolo e Autuação; 

b) Núcleo de Concessão e Manutenção dos Benefícios Previdenciários; 

c) Núcleo de Cadastro e Recadastramento; 

d) Núcleo do Sistema de Gestão Previdenciária para Regimes Próprios de 

Previdência Social-SIPREV e, 

e) Núcleo da Compensação Previdenciária- COMPREV. 

 

 A Coordenadoria Financeira, que obedece a seguinte composição: 

a) Núcleo de Planejamento e Orçamento; 

b) Núcleo de Contabilidade e Finanças e, 

c) Núcleo de Tesouraria. 

 

A estrutura organizacional do IPSPMP-PIRAPREV é norteada pelas seguintes diretrizes: 

 

 Divisão do trabalho por especialidades e funções; 

 Afinidade entre as funções; 

 Ordenação do ambiente institucional; 

 Desconcentração na execução das atividades; 

 Verticalização que segue da presidência para as áreas de execução das 

atividades e, 

 Segurança na execução das atividades; controle das atividades e 

responsabilidades. 

 

Uma das principais ferramentas de governança são as reuniões diárias no período matutino nas quais 

as decisões são tomadas pela Presidência conjuntamente com as Coordenadorias e Chefias de 

Núcleo, que deliberam os assuntos de relevância do cotidiano da instituição além de avaliarem as 

ações realizadas e o atingimento dos objetivos estratégicos. 

 

 

6 . Benefícios Previdenciários 
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Em 2020, o PIRAPREV concedeu 22 benefícios previdenciários, sendo 03 pensões por morte, 10 

aposentadorias por idade, 08 aposentadorias por idade e tempo de contribuição e 01 Especial via 

decisão judicial. 

 

Os valores dispensados com pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões corresponderam: 

 
 

Aposentadorias 

 

R$ 4.399.107,00 

 

Pensões 

 

R$      731.465,09 

 

Total Geral 

 

R$ 5.130.572,09 

 

O exercício de 2020 encerrou com a seguinte distribuição de servidores ativos e beneficiários: 

 
Servidores Ativos 770 220   Homens e 550   Mulheres 

Inativos 163  76    Homens e  87    Mulheres 

Pensionistas 34   05   Homens e  29    Mulheres 

Total 967 301   Homens e  666  Mulheres 

 

 

7 . Plano de Custeio. 

 

 

Atendendo ao disposto na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o Município 

atendeu à obrigatoriedade de elevação da alíquota mínima do custeio normal para os órgãos 

patrocinadores (Prefeitura, Câmara e PIRAPREV) e servidores a 14% (quatorze pontos percentuais) 

através da Lei nº. 3.106, de07 de julho de 2020, publicada em 10 de julho de 2020. 

 

Assim, a Avaliação Atuarial para o exercício de 2020 foi homologada através do Decreto nº 4.743, 

de 14 de julho de 2020 aplicando o novo percentual de custeio normal a partir da competência 

outubro de 2020 conforme segue: 

 

 

 

Em 2020, o plano de equacionamento do déficit do RPPS – Custeio Suplementar – ficou assim 

estabelecido: 

 
ANO Alíquota 

 

2020 13,65% 

2021 14,65% 

2022 16,65% 

2023 18,65% 

2024 a 2038 20,40% 

Servidores 

Ativos 

Servidores Inativos Pensionistas Órgãos 

Empregadores 

 

14% 

14% 

Sore o excedente do teto RGPS 

14% 

Sobre o excedente do  teto RGPS 

 

14% 
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8. Atuarial 

 

A Avaliação Atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para manutenção do PIRAPREV 

– Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - SP, em consonância 

com a Constituição Federal, Plano de Benefícios descrito a seguir e critérios atuariais 

internacionalmente aceitos, com base em dados cadastrais fornecidos. 

 

A Avaliação Atuarial do exercício de 2020 já contempla as novas normas e procedimentos atuariais 

previstos na Portaria nº 464/2018 e utiliza as bases de dados cadastrais e financeiros posicionados em 

31/12/2019. 

 

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, enviada ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social, conforme previsto no artigo 8º da Portaria nº 464 de 19 de 

novembro de 2018 e Instrução Normativa nº 05 de 21 de dezembro de 2018. 

 

Os dados cadastrais fornecidos pelo RPPS, que serviram de base para esta avaliação, correspondem 

ao mês de dezembro de 2019. Para avaliação dos dados, o cadastro dos servidores ativos, 

aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a Avaliação Atuarial, foram comparados 

com os padrões mínimos e máximos aceitáveis na data da avaliação e tidos como conforme. 

 

Fato importante foi a realização do Censo Previdenciário e, por conta disto, foram fornecidos os 

dados relativos ao tempo anterior ao serviço público de todo o funcionalismo municipal, 

proporcionando que o cálculo do COMPREV a receber exarasse a realidade, e não calculado por 

estimativa. 

 

 

Os resultados apurados foram: 

 

 

 



 
  

 
 

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

 

 
 
Av. D. Elza Peçanha de Godoy, 170 Vila Elza, Piracaia SP.  
 

11 4036-3231 / 4036-4409    CNPJ: 10.543.660/0001-72                                                    
 

www.piraprev.sp.gov.br  piraprev@piraprev.sp.gov.br 
 

 

 
 

O resultado atuarial, demonstrado no quadro 7.2 apresenta um pequeno déficit atuarial. Mas 

considerando o aumento obrigatório de alíquotas normais previsto na Reforma da Previdência (EC 

103/2019) e regulamentado pela Portaria nº 1.348/2019, o plano passaria a apresentar pequeno 

superávit.  

 

Desta forma, não seria obrigatório rever o plano de equacionamento vigente no Decreto Municipal nº 

4.608/2019 em 2020. 

 

Ocorre que considerando a postergação legislativa em decorrência de ano eleitoral de se implementar 

a majoração constitucional  das alíquotas de contribuição para 14 %, os resultados não se 

concretizaram vez que a alíquota passou a vigorar da competência outubro, tendo o PIRAPREV 

recebido os 14% sobre as folhas de pagamento das competências outubro, novembro e 13º salários 

apenas,  e a avaliação atuarial haver considerado no cálculo a majoração  para os doze meses de 

2020. 

 

A Avaliação atuarial de 2020 ainda dispôs que caso a Diretoria do RPPS, seus Conselhos e a 

Administração Municipal concordem em alterar o plano de equacionamento, o mesmo poderá ser 

prorrogado em até 35 anos, contados de 2021 em diante. 

 

Este novo parcelamento deve prever que o montante anual do aporte financeiro seja superior ao 

montante anual de juros do saldo do déficit atuarial, no mínimo a partir de 2023 (inciso II do art. 54 

da Portaria 464/2018 e parágrafo único do Art. 9º da Instrução Normativa nº 07/2018). 

É importante reafirmar que este novo plano só será possível se a legislação municipal de previdência 

majorar as alíquotas normais para 14%. 
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Tendo em vista o impacto que esta despesa provoca no índice de pessoal do ente público, é possível 

estabelecer o novo parcelamento apenas em aportes financeiros, de acordo com a coluna em destaque 

e assim o município poderá desconsiderar esta despesa no cômputo das despesas de pessoal em 

consonância com a Portaria MPS nº 746 de 27 de dezembro de 2011 e da Portaria Conjunta 

STN/SOF nº 02 de 19 de agosto de 2010. 

 

Neste caso o valor anual do aporte deverá ser dividido por 12 meses e rateado entre todos os órgãos 

da administração na proporção de sua folha de remuneração em relação à folha total de remuneração 

dos servidores ativos vinculados ao RPPS. 

 

 

9. Da Análise da Gestão Atuarial do último triênio. 

 

Houve elaboração de Relatório de Gestão Atuarial compreendendo os três últimos exercícios 

imediatamente anteriores, do qual se exara: 
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Como podemos observar no exposto, as receitas previdenciárias totais previstas nas avaliações 

atuariais dos exercícios 2017, 2018 e 2019 ficaram um pouco abaixo das observadas efetivamente no 

período. Totalizando os 03 exercícios, chegamos a uma diferença na projeção de R$ 1,69 milhões 

abaixo do valor efetivamente observado.  

 

Já em relação às despesas previdenciárias projetadas nas avaliações atuariais, chegamos a uma 

diferença total no período de 2017 a 2019 de R$ 0,88 milhões, acima do efetivamente ocorrido.  

 

A diferença nas projeções de receitas e despesas anuais em relação aos valores efetivamente 

executados  se justifica pela complexidade das variáveis que impactam nestas projeções.  

 

Os reajustes acima do esperado nas projeções atuariais acabam afetando também a projeção de 

receitas. A receita projetada também é subestimada, pois nas avaliações atuariais a partir de 2017 não 

foi considerada a hipótese de novos entrados ou gerações futuras, que representaria uma estimativa 

de nomeações que o ente público faria no futuro a partir da data-base da avaliação. Esta situação é 

determinada no § 7º, artigo 17 da Portaria MPS 403/2008, alterada pela Portaria MPS 563 de 26 de 

dezembro de 2014.  

 

Por exemplo, na avaliação de 31/12/2018, ano-base 2019, considerou-se que não haveria mais 

nenhuma contratação no âmbito do serviço público municipal de Piracaia, mas na prática houve 91 

admissões em 2019.  
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Esta realidade provocou um aumento de receita efetiva em relação à estimada. Também observamos 

um ganho financeiro nas aplicações acima da meta atuarial, representando um valor excedente total 

de R$ 15,64 milhões.  

 

No caso das despesas projetadas, a principal dificuldade é prever exatamente o número de servidores 

ativos que farão a opção pelo benefício de aposentadora voluntária e os reajustes e incorporações que 

serão efetivados pelo município aos servidores ativos, com reflexo nos benefícios de aposentadoria e 

pensão com direito à paridade.  

 

No geral o resultado consolidado entre receitas e despesas foi de R$ 18,21 milhões favorável ao 

resultado atuarial, sendo que consideramos uma receita total efetiva de R$ 17,33 milhões acima do 

projetado e uma despesa de R$ 0,88 milhões acima dos valores estimados nas avaliações atuariais 

destes três exercícios. 

 

 

 
 

Quanto aos fatos relevantes que levantamos em relação às últimas três avaliações, destacamos:  

 

• observamos uma relativa estabilidade do número de servidores ativos e um aumento natural 

do número de beneficiários (aposentados e pensionistas);  

• com isso a relação do número de ativos por beneficiário reduziu ao longo dos três períodos 

avaliados, sendo 4,9 em 2017, 4,2 em 2018 e 4,1 em 2019;  

• avaliamos que no período analisado se justificaria a adoção da hipótese de reposição de 

servidores ativos ou de gerações futuras;  

• os valores médios de remunerações e proventos aumentaram de forma consistente no 

período;  

• as obrigações do plano crescem anualmente devido aos reajustes de remunerações e 

proventos e ao aumento do número de segurados ativos e beneficiários;  
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• também observamos uma evolução importante do saldo dos investimentos no período, 

passando de R$ 62,53 milhões para R$ 90,05 milhões, demonstrando que há um processo de 

capitalização em andamento.  

 

Por fim, acreditamos que todo trabalho atuarial deve sempre primar pela boa técnica e pelos 

princípios da razoabilidade, prudência e conservadorismo, uma vez que avaliamos fundos 

previdenciários que estão sendo geridos para garantir o sustento de seus segurados quando estes 

estiverem mais vulneráveis e incapazes para o trabalho, seja por idade avançada ou invalidez, ou 

mesmo para prover condições financeiras para os dependentes em caso de morte. 

 

Analisando os resultados apresentados neste trabalho, verificamos que as estimativas realizadas nas 

últimas avaliações do Regime Próprio de Previdência Social de Piracaia - PIRAPREV são 

suficientemente conservadoras e aderentes às principais hipóteses utilizadas. 

 

Sendo assim, podemos considerar que as avaliações atuariais realizadas no período, apresentaram 

projeções bem ajustadas a realidade. 

 

 

10. Análise dos Investimentos & Meta Atuarial. 

 

 
A Política de Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV para o exercício de 2020 foi elaborada e aprovada pelo 

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

www.piraprev.sp.gov.br. 

 

Foram elaborados relatórios mensais dos investimentos, disponibilizados em 
https://piraprev.sp.gov.br/investimentos/posicao-de-investimentos/. 

 

As análises se deram sob vários vértices tais como por segmento e subsegmento de mercado; por índices; 

benchmark, Volatilidade e risco (VaR), resultando em análises individuais e contaram com enquadramento 

integral aos limites determinados na Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010 e suas 

alterações, bem como aos parâmetros preestabelecidos na Política Anual de Investimentos do IPSPMP-

PIRAPREV.  

 

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 ocorreram por força exclusivamente da instabilidade política nacional costumeira, que 

contaminou o mercado financeiro e de capitais brasileiro, bem como a instabilidade internacional na guerra 

contra a Pandemia COVID 19.   

 

Desta maneira, a Carteira de Investimentos obteve desempenho positivo de 9,21 % contra a meta atuarial 

(IPCA + 5,5%a.a) de 10,24 %, ou Index de (-) 1,03 % p.p. 

 

Realizado, assim, 89,94% da Meta Atuarial estipulada para o exercício. 

 

http://www.piraprev.sp.gov.br/
https://piraprev.sp.gov.br/investimentos/posicao-de-investimentos/
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Os investimentos obedeceram integralmente o enquadramento disposto na Resolução do Conselho 

Monetário Nacional nº 3.922 e alterações, durante todo o exercício de 2020. 
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Estratificamos o comportamento das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas: 

 
Mês Renda Fixa 

( + ) 

Renda Variável 

( + ) 

Renda Fixa 

( - ) 

Renda Variável 

( - ) 

     

Janeiro 396.236,23 520.383,65 - 33.598,11 

Fevereiro 313.678,57 6.060,59 - 2.079.376,18 

Março 478.660,85 276.767,06 1.279.541,24 5.188.887,41 

Abril 434.789,87 2.682.117,60 - 48.000,80 

Maio 481.653,24 1.234.795,91 1.074.69 7.203,06 

Junho 582.579,10 1.458.785,26 - 17.554,84 

Julho 1.077.202,08 1.429.455,22 - 6.872,35 

Agosto 207.602,84 1.549.579,27 373.054,24 321.004,00 

Setembro 176.796,37 0,00 401.091,05 1.219.367,17 

Outubro 333.465,95 34.962,38 40.262,05 487.477,16 

Novembro 749.762,38 2.497.960,28 - 17.100,66 

Dezembro 1.508.651,13 1.745.694,69  33.073,21 

Total: 6.741.078,61 13.436.561,91 
 

2.095.023,27 9.459.514,95 

 

Totais Gerais:              20.177.640,52 
 

 

 

11.554.538,22 

 

O resultado positivo subtraído do resultado negativo proporcionou rentabilidade positiva da carteira 

de investimentos como um todo nos dois segmentos: 

 
 ( + ) (  - ) TOTAIS 

Renda Fixa 6.741.078,61 2.095.023,27 4.646.055,34 

Renda Variável 13.436.561,91 9.459.514,95 3.977.046,96 

Totais 20.177.640,52 11.554.538,22 8.623.102,30 
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11.        Fluxo da Receita e da Despesa  

 

A despesa do RPPS correspondeu a  (~)  52,45 % da receita aferida, conforme espelho do Balancete 

da Receita e do Balancete da Despesa: 

 

11.1.     Receitas 

 
 



 
  

 
 

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

 

 
 
Av. D. Elza Peçanha de Godoy, 170 Vila Elza, Piracaia SP.  
 

11 4036-3231 / 4036-4409    CNPJ: 10.543.660/0001-72                                                    
 

www.piraprev.sp.gov.br  piraprev@piraprev.sp.gov.br 
 

 

 

11.2    Despesas 
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12.          Licitações 

 

As aquisições  realizadas no exercício de 2020 se deram via Dispensa de Licitação, conforme quadro 

resumo: 

 

 

 
 

 

 

01/2020 Aquisição de material de limpeza Dispensa 27/02/2020 09/03/2020 189,05R$         

02/2020 Aquisição de três unidades de purificadores de água Dispensa 03/03/2020 08/03/2020 1.970,70R$      

03/2020 Aquisição de bandeiras e mastros para o Piraprev Dispensa 09/03/2020 08/03/2020 854,07R$         

04/2020 Aquisição de aspirador de pó Dispensa 09/03/2020 27/02/2020 974,09R$         

05/2020 ICQ Brasil Dispensa 29/05/2020 13/07/2020 4.170,00R$      

06/2020 Serviços elétricos Dispensa 10/06/2020 03/08/2020 750,00R$         

07/2020 Instalação de sistemas SIPREV Dispensa 22/06/2020 24/07/2020 2.000,00R$      

08/2020 Uniformes Ana Dispensa 03/07/2020 24/07/2020 218,00R$         

10/2020 Descarte de Documentos Dispensa 06/07/2020 24/07/2020 300,00R$         

11/2020 Aquisição de toners Dispensa 09/07/2020 24/07/2020 589,20R$         

12/2020 Manutenção do elevador Dispensa 10/07/2020 29/07/2020 900,00R$         

13/2020 Confecção de armário para copa Dispensa 10/07/2020 05/08/2020 3.102,50R$      

14/2020 Manutenção de telefones Dispensa 13/07/2020 05/08/2020 480,00R$         

15/2020 Hospedagem de site e e-mail Dispensa 04/08/2020 12/08/2020 464,40R$         

16/2020
Confecção de material publicitário para eleições do conselho 

Administrativo e Fiscal
Dispensa 05/08/2020 14/08/2020 740,00R$         

17/2020 Migração do site e e-mail Dispensa 06/08/2020 13/08/2020 800,00R$         

18/2020
Contratação de empresa para eleições virtual do conselhos 

Administrativo e Fiscal
Dispensa 06/08/2020 13/08/2020 4.337,68R$      

19/2020 Contratação de empresa para reforma (infiltração) Dispensa 19/08/2020 28/08/2020 10.905,38R$   

20/2020 Contratação de serviço de seguro patrimonial Dispensa 18/08/2020 08/09/2020 1.297,33R$      

21/2020 Aquisição de desktop HP Dispensa 18/08/2020 18/08/2020 5.109,44R$      

22/2020 Aquisição de material de limpeza Dispensa 28/09/2020 30/09/2020 1.285,03R$      

Valor Objeto Processo Modalidade Data abertura Data Homologação
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13.        Despesas Administrativas 

 

A taxa de administração estipulada através da Lei 2.912/2017, art.19, § 3º,  é de 2% (dois pontos 

percentuais) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao 

RPPS relativos ao exercício financeiro anterior. 

 

Esse percentual, suplementado, representou o montante de R$ 744.796,83,  do qual houve realização 

da ordem de  R$ 651.977,31, resultando em sobra de custeio de R$ 92.819,52: 

 

 

 
  

 

14.        Parcelamentos 

 

A Prefeitura Municipal de Piracaia firmou 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) e setembro e outubro/2015 (Termo de Acordo CADPREV 00884/2015), 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 2020 foram recolhidas.  

 

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

estão estratificados no item Das Receitas e Despesas. 
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15.        Compensação Previdenciária 

 

No exercício de 2020, 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$ 96.510,27.  

 

 

16.        Transparência 

 

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

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

 

 

 17.        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 2020 foram: 

 

 Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no 

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

alterações durante todo o exercício; 

 

 Concepção e encaminhamento ao CADPREV da Avaliação  e Nota Técnica Atuarial 

Atuarial 2020; 

 

 Realizado Estudo da Tabela Progressiva para embasamento do Projeto de Lei relativo 

à majoração das alíquotas de contribuição; 

 

 Reunião com os vereadores nas dependências do Legislativo Municipal para 

apresentação do Projeto de Lei relativo à majoração das alíquotas de  contribuição;  

 

 Realização de duas audiências públicas ao funcionalismo nas dependências da Câmara 

Municipal para apresentação e elucidação de dúvidas quanto à reforma da previdência 

contida na EC nº 103, de 11/2019; 

 

 Edição da Lei nº 3.106/2020 que adequou as alíquotas contributivas à Emenda 

Constitucional nº 103/2019; 

 

 Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação vigente 

tanto ao Ministério da Economia  quanto ao TCE através do Sistema AUDESP; 

 

 Processada análise e concessão de benefícios conforme especificado no SISCAA; 

 

 Representação do RPPS nas relações com terceiros; 

 

http://www.piraprev.com.br/
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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; 

 

 Subsídios às reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal ocorridas no exercício; 

 

 Aprovação sem restrições dos atos praticados pela Unidade Gestora; 

 

 Atendimento a Auditoria do TCESP; 

 

 Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e administrativo 

inerentes ao funcionamento do RPPS; 

 

 Antecipação do 13º Salário aos servidores inativos e pensionistas por força da 

pandemia COVID 19. 

 

 Manutenção e Concessão dos Benefícios Previdenciários; 

 

 Consolidação da Autarquia Municipal;  

 

 É atribuído ao PIRAPREV conceito “B” no ranking da Secretaria de Previdência do 

Ministério da Economia, passando de pequeno para médio porte, sendo classificado 

entre os 23 melhores do Estado de São Paulo; 

 

 Recebida Moção de Louvor nº 14/2020 por parte do Legislativo Municipal, pela 

excelente classificação entre os 23 melhores na categoria médio porte atribuindo o 

conceito B; 

 

 Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial dos três últimos exercícios; 

 

 Certificação no nível I do Pró-Gestão. A Certificação ampliou as margens para 

aplicação dos recursos do Instituto em seguimentos do mercado financeiro que podem 

alcançar resultados mais satisfatórios. Além disso, a Certificação promoveu a 

melhoria contínua da gestão, dos processos de trabalho,  ampla transparência,  acesso 

à informação e o aprimoramento das boas práticas na gestão pública; 

 

 Implantação da digitalização do acervo documental, tendo sido digitalizados os 

exercícios de 2020 a 2012; 

 

 Reorganização completa do arquivo morto, com dilaceração de documentos 

inservíveis e outros que já se encontravam digitalizados. Realizada a unificação em 

pastas dos documentos do período ativo com o processo de aposentadora. Os papéis 

descartados liberaram cerca de 2/3 do espaço físico da sala de arquivo; 

 

 Inclusão de Pesquisa de satisfação no site do Piraprev para avaliar a satisfação do 

usuário quanto a cordialidade, agilidade e qualidade no atendimento, ambiente físico e 
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site do Instituto, além de possibilitar que o servidor ativo ou inativo possa elogiar a 

equipe, sugerir mudanças ou qualquer outra mensagem que julgue pertinente. A 

pesquisa proporciona à gestão  retorno de como os servidores avaliam o Instituto, 

podendo assim implantar melhorias necessárias; 

 

 Consciência Ambiental com a redução de consumo de papel em todos os processos de 

trabalho. Em 2020 reduzimos 55% o consumo de papel, prezando pela economicidade 

e protegendo o meio ambiente; 

 

 A prova de vida e recadastramento que anteriormente era realizada mediante o 

preenchimento e assinatura de ficha cadastral foi substituída pelo processo em tempo 

real de atualização no Sistema Previdenciário. Esta alteração aperfeiçoou e agilizou o 

trabalho e o atendimento aos aposentados e pensionistas, além de evitar o consumo 

excessivo de papel; 

 

 Participação no 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, em 

Florianópolis; 

 

 Participação no Encontro na Câmara Municipal de Jundiaí para tratar sobre os 

impactos da Emenda Constitucional nº 103 na gestão dos RPPS; 

 

 Nomeação do servidor Rodrigo de Brito Neves para o cargo de provimento efetivo de 

Auxiliar Administrativo; 

 

 Participação da equipe em cursos de capacitação disponibilizados pela Escola 

Nacional de Adm. Pública – ENAP -– EV.Gov sobre Licitação e Contratos, Portal 

Gov.Br, Gestão da Informação e Documentação, Curso  Lei 13846/19 e Portaria 

9907/20 ABC PREV; XP EXPERT; Orçamento Público; Economia no Setor Público; 

DAIR e  DPIN; Equilíbrio Fiscal; GESCON-RPPS, Agil no contexto do Serviço 

Público; Palestras TCESP; 

 

 Realização do Censo Previdenciário com a atualização cadastral, de contribuições e de 

dependentes de todos os servidores ativos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal 

e Autarquia Piraprev. O resultado garante que a análise atuarial seja mais exata e 

assim os resultados possam apontar as melhores adequações ao gestor.  

 

 Realização de eleições via Web para membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, 

onde 82% dos servidores ativos votaram, demonstrando uma expressiva participação e 

interesse na gestão da Previdência Municipal; 

 

 Mudança do domínio do Instituto para  “piraprev. sp. gov.br”; 

 

 Aquisição de 03 purificadores de água para reduzir custos com aquisição de galões de 

água mineral;  
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 Confecção de armário planejado sob medida para a cozinha, a fim de armazenar 

adequadamente utensílios de cozinha e alimentos utilizados; 

 

 Instalação de Brasão do Município na fachada do Instituto identificando a 

administração indireta e aquisição de bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do 

Município de Piracaia para a fachada do Instituto; 

 

 Cancelamento de 04 linhas telefônicas, diminuindo custos; 

 

 Aquisição de Desktop e disponibilização de estação de trabalho na sala de reuniões, 

para utilização nos eventos e treinamentos, bem como para a digitalização do acervo 

documental; 

 

 Aprovação por parte do TCESP das contas do IPSPMP PIRAPREV relativas ao 

exercício de 2019 sem restrições; 

 

 Evento de nomeação e posse dos novos membros eleitos e indicados para os 

Conselhos Administrativo e Fiscal do PIRAPREV período 2020-2024; 

 

 Parceria com a CONLIFE (Farma Conde) para consignação de compra de medicação 

em Folha de pagamento; 

 

 

 

 

 

 

 

Osmar Giudice 
Superintendente 

CPA 20 ANBIMA 

CGRPPS- APIMEC  Nº. 447  

 


