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Investimento Valor 

Renda Fixa R$ 1.538.518,82 

Renda Variável (-) R$ 2.325.433,33 

Total (-) R$ 786.914,51 

  

 

 

 

 

Investimentos 

 

 Valor % 

Renda Fixa R$ 84.342.287,86 70,62 

Renda Variável R$ 15.695.486,08 13,14 

Investimentos no Exterior R$ 7.621.961,42 6,38 

Investimentos Estruturados R$ 11.676.166,32 9,78 

Fundos Imobiliários R$ 88.613,02 0,07 

Total R$ 119.424.514,70 100 

  

Acoplando todo o cenário externo e interno, os membros 

participantes da gestão optam por permanecer em campo mais 

neutro, apenas acumulando recursos em investimentos mais 

seguros de renda fixa, se aproveitando das altas taxas pagas nesse 

mercado, o risco fiscal imbuído vem trazendo bastante 

volatilidade para as taxas oferecidas e oportunidades também as 

quais são avaliadas dia-a-dia na gestão do regime próprio. 

 Novidade importante do bimestre foi o lançamento no 

começo de Junho da Portaria MTP nº 1.467, de 02 Junho de 2022, 

que visou consolidar todas as leis, portarias e decretos que 

envolvem os regimes próprios de previdência social, trazendo 

também, mudanças importantes nos campos financeiros e 

econômicos, como é o caso da orientação para aplicações em 

investimentos consignados e a possibilidade de mudança no 

cálculo da taxa de administração. A portaria completa pode ser 

acessada clicando no link.  

 E finalizando, os âmbitos de contribuições dos entes com 

a autarquia estão todos em dia, com seus devidos lançamentos nos 

demonstrativos obrigatórios da SPREV. O plano de amortização 

atuarial também segue com os pagamentos corretos. Fica o 

destaque para o próximo bimestre que deverá contar com os 

resultados do Índice de Situação Previdenciária - ISP  2022 

demonstrando em que nível de governança se encontrará  o RPPS. 

 

Mês vai e mês vem e os acontecimentos que rondam os 

aspectos dos investimentos seguem o mesmo, muita indecisão 

assola os mercados e os investidores. Lá fora, EUA e Europa se 

preocupam com o nível de inflação de suas respectivas economias, 

o primeiro agindo de forma mais rápida e com discursos mais 

duros, e o outro em escala relativamente lenta de acordo com as 

características do continente que já é mais consolidado. O tom de 

recessão que outrora estava distante se aproxima rapidamente, e a 

guerra segue firme entre Ucrânia e Rússia, nenhum dos países se dá 

por vencido e os impactos sob commodities seguem norteando os 

preços globais. A china na sua escalada de política Zero Covid 

avança na abertura de seus portos, mas ainda com muita defasagem 

no setor imobiliário. 

E enquanto isto na economia emergente brasileira o 

bimestre dá início em certo tom de racionalidade e o mercado 

acionário brasileiro obtém leve recuperação com expectativas mais 

positivas de acordo com a evolução dos níveis de inflação no país. 

A subida da taxa básica de juros que ocorreu durante todo o período 

até aqui começa a dar maiores indícios que essas doses de elevação 

estão surgindo efeito, o IGPM após 4 anos fica abaixo do IPCA e as 

expectativas dos economistas num geral é de que as maiores quedas 

nos preços devam ocorrer a partir do segundo semestre em diante. 

Apesar disto tudo o mês de Junho contraria o começo do bimestre e 

vem numa derrubada forte do índice IBOVESPA, e todos os ganhos 

oriundos desta parte de renda variável ficam pelo caminho, 

inclusive virando para baixa a carteira do instituto. A forte 

desaceleração em algumas commodities como o petróleo acabou 

por puxar para o aspecto negativo empresas ligadas a esse setor, 

uma delas com forte impacto sob a bolsa do Brasil, a Petrobrás. 

 

Acontecimentos do Bimestre 

Variação dos Investimentos 

Composição dos Investimentos 

             CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/portarias/copy2_of_PortariaMTPn1.467de02jun2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

DESPESA VALOR % 

Recursos Administrativos 

 

Vencimentos e Salários R$ 49.348,65 4,14 

Contribuições Previdenciárias R$ 2.041,84 0,17 

Aporte R$ 1.383,70 0,12 

Materiais de Consumo R$ 2.504,84 0,21 

Serviços de Consultoria R$ 6.140,14 0,51 

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

Serviços de TI R$ 21.168,94 1,77 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 7.492,88 0,63 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 25.402,42 2,13 

Recursos Previdenciários 
Pagamento de Benefícios (Aposentadorias e Pensões) R$ 1.077.433,63 90,29 

Outras Despesas (Compensação Previdenciária) R$ 442,52 0,04 

Total R$ 1.193.359,56 100,00 

 

 

ATIVO VALOR % 

 Recursos Financeiros Disponíveis R$ 119.424.514,70 99,31 

 Bens Imóveis (Data-base 31/12/2021) R$ 497.306,12 0,41 

 Bens Móveis (Data-base 31/12/2021) R$ 313.776,13 0,26 

 Saldo Financeiro (Conta-Corrente) R$ 21.138,99 0,02 

 Outros Créditos R$ 0,00 0,00 

Total R$ 120.256.735,94 100,00 

   

 

 

 

 

  

RECEITA VALOR % 

Orçamentária 

 Receita Contribuições (Segurados Ativos e Inativos) R$ 735.147,44 34,21 

 Receita Patrimonial (Amortizações, Dividendos e Cupons) R$ 0,00 0,00 

 Outras Receitas (Compensação Previdenciária e Restituições) R$ 24.349,52 1,13 

Intra-Orçamentária 

 Receitas Contribuições (Patronal) R$ 787.404,97 36,64 

 Aporte  R$ 602.051,52 28,02 

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

Total R$ 2.148.953,45 100,00 

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 0,92 0,92 6,06 1,71 1,62 1,74 3,07 2,04 2,07 

Abril 0,83 0,83 -10,10 1,04 1,06 1,41 0,83 1,42 -1,43 

Maio 1,03 1,03 3,22 1,04 0,59 0,52 0,96 0,89 1,00 

Junho 1,01 1,01 -11,50 0,45 0,73 0,59 -0,36 1,07 -1,65 

Julho          

Agosto          

Setembro          

Outubro          

Novembro          

Dezembro          

2022 5,27 5,27 -3,54 4,15 5,55 7,91 4,31 7,55 -0,81 

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. 
@piraprevpiracaia (11) 94381 6419 

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

