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Investimento Valor 

Renda Fixa R$ 1.155.215,63 

Renda Variável (-) R$ 2.154.651,32 

Total (-) R$ 999.435,69 

  

 

 

 

 

Investimentos 

 

 Valor % 

Renda Fixa R$ 79.287.491,63 67,43 

Renda Variável R$ 17.476.031,58 14,86 

Investimentos no Exterior R$ 9.078.346,53 7,72 

Investimentos Estruturados R$ 11.652.881,95 9,91 

Fundos Imobiliários R$ 96.930,21 0,08 

Total R$ 117.591.681,90 100 

  

 

O ano de 2022 também trouxe nova nuance nos 

investimentos dos RPPSs, com a entrada da Resolução CMN n° 

4.963/2021, que trouxe como principal ponto de destaque o 

desmembramento dos investimentos estruturados em novos 

artigos e, a possibilidade de investimentos em créditos 

consignados, este último que dependerá para vigorar, 

exclusivamente, de normativa do Ministério da Previdência e 

Trabalho e estar de acordo com a Política de Investimento do 

RPPS, além de estudo prévio de viabilidade econômica para 

estabelecer parâmetros técnicos quanto às especificações dos 

consignados e a previsão de seguro prestamista.  

Quanto ao ambiente financeiro, as receitas oriundas de 

contribuições vêm sendo seguidas a risca conforme definições em 

lei, não havendo nenhum atraso; o aporte também vem sendo 

realizado de acordo com o Decreto n°5.082 de 26 de janeiro de 

2022 e a partir do dia 08 de março de 2022 entra em vigor nova 

alíquota de contribuição da parte patronal no valor de 15%, sendo 

3% correspondente à nova taxa de administração do instituto, que 

custeará as despesas administrativas. 

Com o novo plano de contas para 2022 proposto pelo 

TCESP - AUDESP algumas alterações nos códigos foram 

necessárias e ainda estão sendo ajustados, o que não tem impedido 

o bom funcionamento do RPPS e a entrega dos devidos 

demonstrativos exigidos pelo tribunal. 

No decorrer dos primeiros meses do ano as expectativas 

econômicas estavam ancoradas no arrefecimento da inflação no 

cenário local e global, com expectativas de um melhor desempenho 

dos ativos conforme os mercados iam se estruturando novamente e 

abrindo pós-choque da pandemia do COVID-19, porém não foi o 

que se viu, apesar dos casos graves terem caídos consideravelmente 

por conta da vacina, o cenário de inflação não se normalizou, o 

choque da demanda persistiu e causou volatilidade tanto no 

segmento de renda fixa quanto no de renda variável; cabendo 

destacar que houve importante entrada de fluxo estrangeiro em 

Janeiro e Fevereiro, o que fez com que os preços de ativos de 

empresas de commodities disparassem e consequentemente o 

aumento de dinheiro estrangeiro fortaleceu a moeda brasileira, 

sendo assim o Real foi a moeda que mais se sobressaiu nas 

economias emergentes. 

Não bastasse uma pandemia em escala global, o conflito 

geopolítico entre Rússia e Ucrânia, viu palavras e ameaças se 

tornarem um verdadeiro enfrentamento de mísseis e exércitos. Com 

o reconhecimento da independência de duas das principais 

províncias ucranianas - Luhansk e Donetsk- pela Rússia, o território 

ucraniano foi invadido por frotas armadas e equipamentos bélicos, 

todas com destino à captura de Kiev e a deposição do presidente 

ucraniano, Volodymyr Zelensky, colocando um aliado russo em seu 

lugar.  

Considerando este conflito, a exposição de investimento 

no exterior da autarquia sofreu variação considerável devido à 

volatilidade e a contaminação do risco de mercado ao redor das 

empresas estrangeiras, as posições de alocação dos dois primeiros 

meses do ano buscaram um tom de maior segurança e menor 

exposição a risco, com o radar atento as oportunidades disponíveis 

no mercado. 

 

Acontecimentos do Bimestre 

Variação dos Investimentos 

Composição dos Investimentos 

             CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESA VALOR % 

Recursos Administrativos 

 

Vencimentos e Salários R$ 34.641,47 3,16 

Contribuições Previdenciárias R$ 595,53 0,05 

Aporte R$ 1.383,70 0,13 

Materiais de Consumo R$ 3.421,91 0,31 

Serviços de Consultoria R$ 6.065,38 0,55 

Equipamentos e Materiais Permanentes R$ 0,00 0,00 

Serviços de TI R$ 21.967,94 2,01 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 11.216,57 1,02 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 15.423,31 1,41 

Recursos Previdenciários 
Pagamento de Benefícios (Aposentadorias e Pensões) R$ 991.309,93 90,50 

Outras Despesas (Compensação Previdenciária) R$ 9.349,10 0,85 

Total R$ 1.095.374,84 100,00 

 

 

ATIVO VALOR % 

 Recursos Financeiros Disponíveis R$ 117.591.681,90 99,306 

 Bens Imóveis (Data-base 31/12/2021) R$ 497.306,12 0,414 

 Bens Móveis (Data-base 31/12/2021) R$ 313.776,13 0,261 

 Saldo Financeiro  R$ 29.105,11 0,018 

 Outros Créditos R$ 0,00 0,001 

Total R$ 118.431.869,26 100 

   

 

 

 

 

  

RECEITA VALOR % 

Orçamentária 

 Receita Contribuições (Segurados Ativos e Inativos) R$ 629.272,32 34,48 

 Receita Patrimonial (Amortizações, Dividendos e Cupons) R$ 61.017,08 0,01 

 Outras Receitas (Compensação Previdenciária e Restituições) R$ 24.475,12 1,27 

Intra-Orçamentária 

 Receitas Contribuições (Patronal) R$ 461.093,90 35,77 

 Aporte  R$ 609.523,68 28,48 

 Outras Receitas (Insuficiências Atuariais, etc.) R$ 0,00 0,00 

Total R$ 1.785.382,10 100,00 

Mês CDI SELIC IBOV INPC IPCA IGP-M IMA-B 
Meta 

Atuarial 

Rentabilidade 

Carteira 

Janeiro 0,73 0,73 6,98 0,73 0,54 1,82 -0,73 0,94 -0,70 

Fevereiro 0,75 0,75 1,80 0,67 1,01 1,83 0,54 1,19 -0,10 

Março          

Abril          

Maio          

Junho          

Julho          

Agosto          

Setembro          

Outubro          

Novembro          

Dezembro          

2022 1,48 1,48 8,78 1,40 1,55 3,65 -0,19 2,13 -0,80 

Patrimônio 

Receitas Arrecadadas 

Despesas  

Índices Econômicos x Meta Atuarial 

Não deixe de acessar o Instagram do PIRAPREV 

clicando no ícone, caso haja alguma dúvida 

entrar em contato via link do Whatsapp. 

Acesse o QR Code ao lado por meio da câmera de 

seu celular ou clicando sobre o ícone para 

responder a Pesquisa de Satisfação. 

https://www.instagram.com/piraprevpiracaia/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511943816419
https://piraprev.sp.gov.br/contato/pesquisa-de-satisfacao/

