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Investimento Valor 

Renda Fixa R$ 443.701,78 

Renda Variável R$ 2.797.996,96 

Total R$ 3.241.698,74 

  

 

 

 

 

Investimentos 

 

 Valor % 

Renda Fixa R$ 85.676.813,28 69,33 

Renda Variável R$ 17.677.158,92 14,30 

Investimentos no Exterior R$ 7.860.866,40 6,36 

Investimentos Estruturados R$ 12.270.824,89 9,93 

Fundos Imobiliários R$ 88.576,40 0,07 

Total R$ 123.574.239,89 100 

  

Com a entrada em vigor da Portaria MTP nº 1.467, de 02 

Junho de 2022, algumas mudanças importantes ocorreram no 

âmbito financeiro, uma delas a ser destacada é a possibilidade das 

unidades gestoras que não se adequaram a Portaria SEPRT/ME nº 

19.451, de 18 de agosto de 2020 de permanecer com seus planos 

de custeio da taxa de administração na mesma base de cálculo, o 

RPPS de Piracaia, já fez as adequações necessárias e elevou sua 

alíquota de administração para 3% conforme seu porte definido 

pelos critérios do ISP - Indicador de Situação Previdenciária; 

outra mudança importante foi na meta atuarial, que para o 

próximo exercício deverá observar alguns critérios para sua 

constatação, além de observar a taxa de juros parâmetro que é 

atualizada ano a ano conforme passivo atuarial do RPPS, agora 

poderá ser acrescida em 0,15 (quinze centésimos) a cada ano em 

que a rentabilidade da carteira de investimentos superar os juros 

reais da meta atuarial dos últimos 5 (cinco) anos, limitados ao 

total de 0,60 (sessenta centésimos), está decisão será tomada nas 

reuniões dos colegiados que participarão da elaboração da política 

de investimentos para 2023. 

No aspecto contábil tivemos a finalização do orçamento 

para 2023, que foi estruturado conforme LDO e PPA do instituto e 

quanto aos demonstrativos contábeis, foram todos entregues em 

data sem irregularidades constatadas; os repasses previdenciários 

também seguem em dia. 

 

 

O bimestre é de notícias positivas, principalmente no que 

tange os investimentos, os altos índices de inflação que 

atormentavam a economia brasileira finalmente mostraram sinais de 

arrefecimento, não só por conta da alta taxa de juros SELIC que 

impacta os níveis de preços, como também, o corte de impostos no 

ICMS dos combustíveis por parte do governo federal. Toda semana 

sai o boletim FOCUS, que é um apanhado das expectativas do 

mercado para os principais indicadores econômicos, sendo o IPCA 

um deles, e o que se pode constatar é a diminuição dos percentuais 

de inflação, devendo indicar finalmente o fim do ciclo de aumento 

nas taxas de juros do país, outro dado importante a se destacar é a 

projeção do PIB, que na toada contraria a inflação, vem subindo e 

sendo precificada para cima com expectativas futuras positivas. 

Quando olhamos para o primeiro semestre de 2022 é 

perceptível que a carteira do instituto sofreu bastante para 

confrontar a meta atuarial, fatores macroeconômicos prejudicaram a 

rentabilidade como um todo dos ativos; tivemos continuação dos 

casos de Covid na China, que ainda segue sendo problema; guerra 

entre Rússia e Ucrânia, que afetou o preço de muitas commodities, 

algumas as quais não retomaram seus preços, como milho e trigo; 

picos de inflação altíssimos, muito por conta da injeção de liquidez 

das economias; aumento brusco nas taxas de juros por conta da 

injeção de liquidez e nessa virada de juros muitas empresas que 

necessitam de grau alto de crédito foram prejudicadas, vimos ações 

de crescimento no exterior caírem bastante; no âmbito Brasil ainda 

tivemos o risco fiscal com o rompimento do Teto de Gastos e o 

começo pela corrida eleitoral, que em breve deverá tomar os 

holofotes. Apesar destes percalços ainda esperamos uma melhora 

nos números do segundo semestre e quem sabe até mesmo alcançar 

a meta, com a equipe sempre atenta a novas oportunidades. 

 

Acontecimentos do Bimestre 

Variação dos Investimentos 

Composição dos Investimentos 

             CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS 



 

 

 

 

 

 

 

DESPESA VALOR % 

Recursos Administrativos 

 

Vencimentos e Salários R$ 51.409,70 4,16 

Contribuições Previdenciárias R$ 2.041,84 0,17 

Aporte R$ 1.383,70 0,11 

Materiais de Consumo R$ 491,53 0,04 

Serviços de Consultoria R$ 6.140,14 0,50 

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

Serviços de TI R$ 20.488,94 1,66 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 12.987,68 1,05 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 35.597,87 2,88 

Recursos Previdenciários 
Pagamento de Benefícios (Aposentadorias e Pensões) R$ 1.104.525,78 89,40 

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

Total R$ 1.235.509,70 100,00 

 

 

ATIVO VALOR % 

 Recursos Financeiros Disponíveis R$ 123.574.239,89 99,32 

 Bens Imóveis (Data-base 31/12/2021) R$ 497.306,12 0,40 

 Bens Móveis (Data-base 31/12/2021) R$ 313.776,13 0,25 

 Saldo Financeiro (Conta-Corrente) R$ 40.873,19 0,03 

 Outros Créditos R$ 0,00 0,00 

Total R$ 124.426.195,33 100,00 

   

 

 

 

 

  

RECEITA VALOR % 

Orçamentária 

 Receita Contribuições (Segurados Ativos e Inativos) R$ 733.747,51 34,12 

 Receita Patrimonial (Amortizações, Dividendos e Cupons) R$ 4.136,74 0,19 

 Outras Receitas (Compensação Previdenciária e Restituições) R$ 23.169,32 1,08 

Intra-Orçamentária 

 Receitas Contribuições (Patronal) R$ 787.344,91 36,61 

 Aporte  R$ 602.051,52 28,00 

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

Total R$ 2.150.450,00 100,00 

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 1,03 1,03 4,69 0,62 -0,66 0,21 -0,87 -0,28 2,08 

Agosto 1,17 1,17 6,16 -0,60 -0,33 -0,70 1,10 0,07 0,61 

Setembro          

Outubro          

Novembro          

Dezembro          

2022 7,47 7,47 7,31 5,66 4,56 7,42 4,54 7,34 1,88 

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/

