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I - DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS 

BENEFICIÁRIOS:   Servidores públicos da Prefeitura, Autarquias e Fundações e da Câmara Municipal e dependentes. 

 Quantidade Remuneração Média Idade Média 

Total Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

Ativos 7617 5409 2208 R$ 5.338,56 R$ 6.710,12 44,46 46,11 

Aposentados 
por tempo 

1.570 1082 488 R$ 9.354,68 R$ 9.998,66 61,40 65,97 

Aposentados 
por idade 

154 116 38 R$ 2.328,30 R$ 4.153,20 71,02 74,39 

Aposentados 
compulsória 

41 17 24 R$ 1.875,61 R$ 3.131,17 76,82 78,29 

Aposentados 
Invalidez 

387 233 154 R$ 3.696,67 R$ 4.941,02 59,82 59,72 

Total 
Aposentados 

2.152 1.448 704 R$ 7.793,55 R$ 8.342,66 62,10 65,48 

Pensionistas 395 277 118 R$ 4.473,27 R$ 3.554,26 61,53 50,44 

TOTAL 10.164 7.134 3.030 Informações atualizadas até 31/12/2019 
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BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: 

Aposentadorias -   138     

 

Pensão por Morte -   16 

  

DESPESAS 

Folha De Pagamento Ativos: 

Remuneração de pessoal: R$ 930.320,84 

Encargos Patronais: R$ 197.220,66 

Benefícios a pessoal: R$ 88.706,64 

 

Total: R$ 1.216.248,14    

 

 

Folha De Pagamento Inativos: 

Aposentadorias: R$ 110.351.222,86 

Pensões: R$ 11.024.187,96  

Outros benefícios previdenciários e assistenciais: R$ 1.073.067,95 

Sentenças judiciais: R$ 871.632,07 

Compensação previdenciária RI: R$ 11.538,77 

Total: R$ 123.331.649,61 

 

Outras Despesas Administrativas: 

Materiais de Consumo: R$ 18.029,87 

Serviços: R$ 487.907,19 

Equipamentos: R$ 699,99 

Total: R$ 506.637,05 
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RECEITAS 

Arrecadação de contribuições: 

Servidores: R$ 38.626.560,24   

Patronal: R$ 47.235.947,45 

Total: R$  85.862.507,69 

 

Outras receitas: 

Juros e encargos no recebimento dos parcelamentos: R$ 2.376.011,55    

Amortização e correção monetária dos parcelamentos: R$ 6.505.279,23 

Juros e encargos no recebimento do empréstimo: R$ 2.682.406,60 

Amortização e correção monetária do empréstimo: R$ 2.347.972,27 

Receitas de aplicações financeiras (realizadas no resgate): R$ 7.655.052,55 

Valorização de investimentos: -R$ 70.678.220,62 

Compensação previdenciária: R$ 2.810.621,86    

Outras receitas – devolução de precatórios/pensão alimentícia: R$ 11.530,26 

Total: -R$ 46.289.346,30 
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Receita destinada à reserva da taxa de administração: 

Total disponível em reserva em 30/06/2020: R$ 21.218.669,93 

Total repassado no ano de 2020 = R$ 8.382.779,53 

Disponibilidades da taxa de administração em 30/06/2020: R$ 6.922.106,04   

 

Valor a receber de empréstimos/ financiamentos:  R$  78.679.668,23 

Valor a receber de parcelamentos: R$ 191.976.436,23  

Total a receber:  R$  270.656.104,46 
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II - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL 

Custo Previdenciário Total em 31/12/2019: R$ 4.942.499.827,99 Evolução: -3,85% 

Custo Previdenciário Total em 31/12/2018: R$ 5.140.391.833,10 Evolução: 53,21% 

Custo Previdenciário Total em 31/12/2017: R$ 3.355.060.105,73 Evolução: 30,20% 

Custo Previdenciário Total em 31/12/2016: R$ 2.576.888.554,32 - 

 

EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS  

 
Benefício 

Custo % da folha 
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Aposentadorias 
(AID, ATC, COM) 

14,34% 15,18% 16,46% 25,59% 

Aposentadorias 
por invalidez 

1,20% 1,20% 1,31% 1,08% 

Pensão por morte 
de ativo 

4,24% 3,12% 1,46% 1,12% 

Pensão por morte 
de aposentado 

1,66% 1,81% 2,73% 2,84% 

Pensão por morte 
Ap. Invalidez 

0,12% 0,13% 0,13% 0,11% 

Auxílio doença 0,82% 0,85% 1,50% - 
Salário 
maternidade 

0,65% 0,70% 0,74% - 

Auxílio reclusão 0,01% 0,01% 0,0% - 
Taxa 
administrativa 

1% 1% 1% 1,19% 

Custo Normal 24,04% 24% 25,33% 31,93% 
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 EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – em R$ 

 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 
Custo Previdenciário 2.576.888.554,32 3.355.060.105,73 5.140.391.833,10 4.942.499.827,99 
Ativo do Plano 1.279.139.489,64 1.453.707.421,78 1.597.634.880,94 1.895.152.437,39 
Créditos a receber 127.234.275,10 171.229.713,10 293.208.421,56 278.939.980,58 
Déficit Atuarial (1.170.514.789,58) (1.730.122.970,85) (3.150.359.444,87) (2.768.407.410,02) 

 

 

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM % 

 2016 2017 2018 2019 Até Junho/2020 Após 06/07/2020 
Alíquota Patronal 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 14% 
Alíquota Servidor 11% 11% 11% 11% 11% 14% 

Taxa Administração 1% 1% 1% 1% 1% 0,33% 
Total Custo Normal 25,33% 25,33% 25,33% 25,33% 25,33% 28,33% 

Custo Especial* 7,06% 8,12% 9,19% 10,25% 12,16% 12,16% 
Custo Total 32,39% 33,45% 34,52% 35,58% 37,49% 40,49% 
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III - GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

Fundo  FINAL 
DEZ/19  

 
APLICAÇÃO  

 RENTABILIDADE 
POSITIVA  

 RESGATE   RENTABILIDADE 
NEGATIVA  

 FINAL 
JUN/20  

ACCESS DIVERSIFIED  
DYNAMIC FI MULT. INVEST. 

EXTER 

                        
31.599.473  

                                    
-    

                                                     
1.486.641  

                                       
-    

                                        
3.634.708  

                         
29.451.406  

ÁTICO FLORESTAL FIP                            
5.575.014  

                                    
-    

                                                     
1.147.671  

                                       
-    

                                              
38.894  

                           
6.683.791  

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA 
FIP 

                           
8.730.651  

                                    
-    

                                                                    
-    

                                       
-    

                                     
8.456.481  

                               
274.169  

AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

                        
62.302.671  

                                    
-    

                                                   
15.315.870  

                                       
-    

                                      
26.382.669  

                         
51.235.871  

AZ QUEST SMALL MID CAPS 
FIC DE FIA 

                        
39.195.332  

                                    
-    

                                                     
9.454.536  

                                       
-    

                                      
17.393.851  

                         
31.256.017  

AZ QUEST SMALL MID CAPS 
RPPS FIC DE FIM 

                                          
-    

                  
31.389.284  

                                                     
5.837.434  

                                       
-    

                                      
10.479.637  

                         
26.747.081  

BB INSTITUCIONAL FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA 

                        
11.302.549  

                  
85.310.504  

                                                     
3.229.680  

                     
93.927.000  

                                        
2.286.907  

                           
3.628.826  

BB MULTIMERCADO GLOBAL 
SELECT EQUITY - INVEST. EXT 

                  
29.640.229  

                                    
-    

                                                     
9.360.444  

                                       
-    

                                        
1.944.511  

                         
37.056.162  

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 
FI RENDA FIXA 

                        
31.305.403  

                                    
-    

                                                     
1.439.961  

                           
793.635  

                     
510.939  

                         
31.440.791  
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PREVIDENCIÁRIO 

BNP PARIBAS ACTION FIC 
AÇÕES 

                        
21.393.413  

                                    
-    

                                                     
4.137.692  

                
-    

                                        
7.516.426  

                         
18.014.679  

BNP PARIBAS SMALL CAPS FI 
AÇÕES 

                        
42.165.080  

                                    
-    

                                                     
9.779.052  

                                       
-    

                                      
19.058.246  

                         
32.885.885  

BRADESCO FI RF MAXI PODER 
PÚBLICO - CC BENEFICIOS 

                           
3.396.463  

                          
32.926  

                                                             
3.840  

                        
3.425.894  

                                                  
-    

                                   
7.334  

BRADESCO FIA SELECTION                         
35.494.653  

                                    
-    

                                                     
6.015.706  

                     
37.389.284  

                                        
4.121.075  

                                          
-    

BRADESCO H FI RF CREDITO 
PRIVADO LP NILP - CONTA 1 

                      
106.835.983  

                                    
-    

                                                     
4.039.662  

                     
40.000.000  

                                        
5.082.300  

                         
65.793.345  

BRADESCO MAXI PODER 
PÚBLICO 

                              
152.802  

                    
9.378.882  

                                                         
127.347  

                        
2.446.166  

                                            
290.758  

                           
6.922.106  

BRASIL PLURAL ABSOLUTO 
FII FUNDO DE FUNDOS - 

BPFF11 

                           
8.404.500  

                                    
-    

                                 
659.100  

                           
195.000  

                                        
2.733.250  

                           
6.135.350  

BRZ TERRAS BRASIL FIP                            
3.785.930  

                                    
-    

                                                         
368.383  

                                       
-    

                                        
2.537.734  

                           
1.616.579  

BTG ABSOLUTO 
INSTITUCIONAL FIA 

                        
56.296.385  

                                    
-    

                                                   
16.322.299  

                                       
-    

                                      
21.012.345  

                         
51.606.339  

BTG PACTUAL FII CORPORATE 
OFFICE FUND 

                        
11.770.000  

                                    
-    

                                                     
3.943.828  

                           
263.453  

                                        
6.209.375  

                           
9.241.000  



 

Av. da Liberdade, s/nº - 6º andar - Ala Norte | Jardim Botânico  | Jundiaí  | SP  | CEP 13.214-900  

BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO 
INCENTIVADO DE INFRA. RF 

               
-    

                    
3.125.000  

                                                           
24.339  

                                       
-    

                                                       
-    

                      
3.149.339  

BTG PACTUAL 
INFRAESTRUTURA II FICFIP 

                           
9.086.854  

                                    
-    

                                                     
5.620.163  

                        
1.069.125  

                                              
48.480  

                         
13.589.412  

BTGP RBC GLOBAL  CREDITS 
FI MUL.  INVEST. EXTERIOR 

              
30.625.307  

                                    
-    

                                                     
4.369.923  

                                       
-    

                                        
2.782.526  

                         
32.212.705  

CAIXA BRASIL 2024 II TP RF                         
25.551.162  

                                    
-    

                                                         
895.202  

                           
718.784  

                                                       
-    

                         
25.727.580  

CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                         
22.975.260  

                                    
-    

                                                     
1.489.566  

                           
548.811  

                                            
613.185  

                         
23.302.830  

CAIXA FI BRASIL 
DISPONIBILIDADES RF 

                              
522.667  

                    
1.895.747  

                                                             
4.690  

                        
1.899.932  

                                                       
-    

                               
523.173  

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 
TP RF LONGO PRAZO 

                        
97.696.594  

                                    
-    

                                                     
4.483.320  

                                       
-    

                                        
1.435.280  

                      
100.744.633  

GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP                            
3.704.525  

                                    
-    

                                                           
44.590  

                                       
-    

                                            
359.673  

                           
3.389.442  

HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2                         
18.450.000  

                                    
-    

                                                     
3.185.113  

                           
706.410  

                                        
3.875.529  

                         
17.053.173  

ICATU VANGUARDA 
DIVIDENDOS FIA 

                        
46.301.319  

                                    
-    

                                                     
6.738.912  

                                       
-    

                                      
16.025.648  

                         
37.014.583  

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL 
SÊNIOR 

                              
132.113  

                                    
-    

                                                           
37.892  

                              
53.099  

                                              
10.578  

                               
106.328  
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ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE 
FI 

                        
46.811.430  

                                    
-    

                                                     
7.925.123  

                                       
-    

                                      
18.338.438  

                         
36.398.115  

ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES 
PHOENIX FI 

                        
16.837.159  

                                    
-    

                                                     
3.274.970  

                                       
-    

                                        
8.075.447  

                         
12.036.683  

ITAÚ PRIVATE 
MULTIMERCADO S&P500 BRL 

FIC DE FI 

                                          
-    

                  
20.000.000  

                                                     
1.103.351  

                                       
-    

                        
3.010.323  

                         
18.093.028  

M.S. GLOBAL OPPORTUNITIES 
FIC FIA INVEST. EXTERIOR 

                        
29.946.987  

                                    
-    

                                                   
16.505.816  

                                       
-    

                                            
969.150  

                         
45.483.652  

MONGERAL AEGON CRÉDITO 
PRIVADO FI RF LP 

                           
4.263.052  

                          
17.971  

                                                           
77.583  

                           
843.108  

                                            
314.819  

                           
3.200.679  

MONGERAL AEGON FI 
MULTIMERCADO 

                           
7.513.370  

                                    
-    

                                                                    
-    

                                       
-    

                                        
7.513.370  

                                          
-    

MONGERAL AEGON FI 
MULTIMERCADO  TAXA 

ADMINISTRAÇÃO 

                                          
-    

                                    
-    

                                                     
7.616.860  

                                       
-    

                                              
80.668  

                           
7.536.192  

MONGERAL AEGON RENDA 
FIXA FI 

                        
10.455.766  

                                    
-    

                                                         
152.561  

                              
20.743  

                                            
105.785  

                         
10.481.798  

NTN-B                       
612.381.063  

                                    
-    

                                                   
20.917.142  

                     
17.686.052  

                                                       
-    

                      
615.612.153  

RIO BRAVO JHSF FAZENDA 
BOA VISTA CAPITAL 

                           
8.841.000  

                                    
-    

                                                     
1.162.377  

                           
211.253  

                                            
538.124  

                           
9.254.000  
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PROTEGIDO FII 

RURAL FIDC PREMIUM- SR                               
894.311  

                                    
-    

                                                                    
-    

                                       
-    

                                              
13.897  

                               
880.414  

SAFRA - IMA FIC RF                         
27.892.419  

                                    
-    

                                                     
1.707.504  

                                       
-    

                                        
1.895.105  

                         
27.704.818  

SAFRA CONSUMO 
AMERICANO FI AÇÕES  BDR - 

NÍVEL I PB 

                        
28.860.463  

                                    
-    

                                                     
8.423.466  

                                       
-    

                    
1.616.224  

                         
35.667.706  

SAFRA S&P EM REAIS PB FIM                         
12.448.278  

                                    
-    

                                                     
1.881.209  

                    
-    

                                        
2.613.365  

                         
11.716.123  

SANTANDER FIC FI IMA-B 
INSTITUCIONAL TP RF LP 

                        
22.316.571  

                                    
-    

                                                         
481.467  

                     
13.000.000  

                                        
9.798.038  

                                          
-    

SANTANDER FIC FI 
INSTITUCIONAL RENDA FIXA 

REF. DI 

                                          
-    

                  
13.230.057  

                                                           
24.253  

                        
9.690.057  

                                        
3.564.253  

                                          
-    

SUL AMÉRICA EQUITIES FIA                         
40.342.923  

                                    
-    

                                                     
7.869.562  

                                       
-    

                                      
18.088.367  

                         
30.124.117  

TRENDBANK MULTISETORIAL                                    
4.259  

                                    
-    

                                                                    
-    

                                       
-    

                                                
4.259  

                                     
-    

VINCI CAPITAL PARTNERS III 
FIP II MULTIESTRATÉGIA 

                           
1.547.662  

                                    
-    

                                                                    
-    

                                       
-    

                                              
99.944  

                           
1.447.718  

VINCI FI RF IMOBILIÁRIO -                                                                                                                                                                                                                
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CRÉDITO PRIVADO 33.797.686  0  1.968.127  2.878.468  653.735  32.233.610  

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                         
58.579.340  

                                    
-    

                                                     
8.920.716  

                                       
-    

                                      
18.251.672  

                         
49.248.384  

VINCI MOSAICO FIA                         
96.200.195  

                                    
-    

                                                   
19.943.887  

                                       
-    

                                      
34.679.452  

                         
81.464.630  

WESTERN ASSET IMA-B                                           
-    

                  
40.000.000  

                                                     
3.108.776  

                                       
-    

                                        
2.985.035  

              
40.123.742  

WESTERN ASSET IMA-B5 
ATIVO FI RF 

                        
14.845.492  

                                    
-    

                                                     
1.068.749  

                                       
-    

                                            
355.114  

                         
15.559.128  

WESTERN ASSET MACRO 
OPPORTUNITIES FIM - INV. 

EXTER 

                        
31.226.002  

                                    
-    

                                                     
3.073.287  

                                       
-    

                                        
4.127.289  

                         
30.172.000  

WESTERN ASSET US INDEX 
500 FI MULTIMERCADO 

                
30.121.567  

                    
7.000.000  

                                                     
5.549.941  

                                       
-    

                                        
8.261.295  

                         
34.410.214  

XP INVESTOR 30 FIC FIA                         
17.001.247  

                                    
-    

                                                     
4.284.623  

                                       
-    

                                        
7.295.824  

                         
13.990.046  

TOTAL                   
1.917.520.575  

                
211.380.371  

                                                
246.604.206  

                   
227.766.274  

                                   
318.089.997  

                   
1.829.648.881  

 

Meta Atuarial (6% + IPCA):     3,0571% 

Resultado da carteira do IPREJUN:  - 3,0702 % 
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IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

CONSELHO DELIBERATIVO: 

Reunião Data Principais decisões 

1ª reunião 
ordinária 

31/01/2020 - Com quórum suficiente para deliberação, a presidente interina do conselho iniciou a reunião; 

- A Diretora Cláudia solicitou aos novos conselheiros eleitos presentes que assinassem o Termo de Posse; 

- Eleição da mesa diretora (Presidente, Vice e Secretários), onde só membros do poder executivo podem 
concorrer ao cargo de presidente de acordo com a Lei nº5.894/02, Art. 51, §8º; 

- Para o cargo de presidente foi eleito o Sr. Márcio César Santiago, para o cargo de Vice-Presidente foi 
eleito o Sr. José Ruy Curio de Carvalho e para os cargos de Primeiro e Segundo Secretários, 
respectivamente a Sra. Angélica Garcia Teixeira do Nascimento e a Sra. Clayde Regina de Oliveira; 

- Apresentação do Relatório de Investimentos do mês de dezembro e do cenário econômico e o relatório de 
investimentos com o seguinte resultado: a meta atuarial anual é deIPCA + 6%, ou seja, 10,5644%, e nossa 
carteira fechou o ano em 20,7569%, quase 100% acima da meta; 

- Colocado em votação, o relatório de investimentos de 2019 foi aprovado por unanimidade; 

- Houve deliberação sobre a participação dos Conselheiros nos eventos: que ficou definido da seguinte 
forma: Participações de conselheiros titulares e suplentes em no máximo 3 eventos por ano; sendo 60 
participações de titulares e 60 participações de suplentes, totalizando 120 inscrições por ano; 

- Logo após houveram alguns comunicados da Diretoria e por fim questionamentos dos conselheiros à 
diretoria, onde, sem mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 

02ª reunião 
ordinária 

27/02/2020 Apresentação do relatório de Investimentos do mês de jan/2020 e do cenário econômico;  

- Apresentação dos investimentos, da meta que foi atingida e das movimentações do mês, com uma breve 
explanação sobre a composição da carteira, rendimentos com metas, a composição e utilização da taxa de 
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administração (um montante de R$ 28.000.000,00 milhões no mês de janeiro) e detalhamento de toda 
estratégia de aplicação, houve explanação sobre a forma de gestão de investimentos e risco; 

- Apresentação da minuta do Projeto de Lei que trata da elevação das alíquotas de contribuição 
previdenciária do servidor (aposentados e pensionistas e patronal), bem como a revogação dos artigos que 
previam o pagamento do auxílio doença e salário maternidade pelo IPREJUN. O pagamento do auxílio 
doença e salário maternidade, antes realizado pelo IPREJUN, passou a ser de responsabilidade do 
Município; 

- Participação do conselho nas discussões sobre as leis sobre a reforma da previdência, sendo que o que 
houver sobre a reforma será apresentado ao conselho para discussão em mesa de reunião; 

- comunicado sobre o Congresso da APEPREM de 14 a 16 de abril, em São José do Rio Preto; 

- Nada mais a deliberar, encerrou-se a reunião. 

1ª reunião 
extraordinária 

12/03/2020 Não houve quórum para deliberação 
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03ª reunião 
ordinária 

 

26/03/2020

 

 - Apresentação do Relatório de Investimentos do mês de fevereiro e do cenário econômico; 

- No mês de Fev/2020 a carteira do IPREJUN apresentou rentabilidade negativa de -2,5180%, frente a 
meta mensal de 0,7380%. No acumulado de 2020, a rentabilidade foi negativa em -0,9605%, frente a meta 
de 1,4409%; 

- Observou-se uma reação mundial dos Governos e Bancos Centrais, para combater os efeitos da 
pandemia na economia mundial. Os EUA, proporcionará liquidez na ordem de 1,5 trilhão de dólares, e o 
Brasil, mesmo em atraso, também começa a tomar medidas de proteção, com baixa de juros, redução de 
depósito compulsório e o BNDES financiando as pequenas e médias empresas; 

- Apresentação do relatório de movimentações demonstrando o recebimento das contribuições; 

- No dia 27 de fevereiro, prazo final para recolhimento das contribuições, houveram alguns problemas no 
processamento das transferências, pois o sistema da CEF estava inoperante. Com isso, o pagamento de 
R$ 3.470.769,80 (contribuição patronal) foi efetuado apenas no dia 03/03/2020. Informamos que foram 
pagos os encargos devidos pelo atraso (multa e juros de R$ 45.814,16); 

- O aumento da receita de cota déficit deve-se ao aumento da alíquota suplementar para 12,16%;  

- A despesa com salário maternidade e auxílio-doença paga no mês de fev/2020 refere-se à competência 
12/2019;  

- Apresentação do Plano de Trabalho do IPREJUN e Ato Normativo n. 10/2020, no dia 18/03/2020, após a 
coletiva de imprensa do Prefeito, foi publicado o Ato Normativo n. 10 de 2020, suspendendo o atendimento 
presencial prestado pelo IPREJUN; 

- Além disso, o Art. 7º. do Decreto 28.920/20 prevê que durante o transcorrer da situação de emergência, o 
percentual de atendimento presencial poderá ser revisto, dessa forma, o IPREJUN instituiu seu Plano de 
Trabalho para atendimento aos segurados e o regime de teletrabalho; 

- Por fim, houve alguns Comunicados da Diretoria e depois de esclarecidos alguns questionamentos dos 
membros do comitê, foi encerrada a reunião. 
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04ª reunião 
ordinária 

 

30/04/2020

 

Apresentação do Relatório de Investimentos do mês de MARÇO e do cenário econômico, colocado em 
votação, o relatório de investimentos de março de 2020 foi aprovado por unanimidade; 

- Apresentação do relatório de movimentações demonstrando o recebimento das contribuições, a cota 
patronal de março está bem superior, pois foi recebido o valor de R$ 3.470.769,80 da competência de 
janeiro. E a receita realizada de investimentos no mês, no valor de R$ 6.026.367,76, refere-se ao resgate 
total do fundo Bradesco Selection; 

- Apresentação pela Diretoria Executiva do IPREJUN das alterações da legislação vigente do Instituto, 
visando adequação à Emenda Constitucional nº 103/2019, o início de vigência da alteração referente a 
alíquota de 14% para os servidores ativos, aposentados e pensionistas será de 90 dias, ou seja, 06 de julho 
de 2020; 

- Apresentação da consulta formulada à UGGF e UGAGP sobre a redução de despesas, formulamos uma 
consulta à UGGF e UGAGP questionando se o IPREJUN pode dar sequência à construção de sua sede e 
aos processos de contratação do censo previdenciário, e aquisição de mobiliário para a nova sede do 
IPREJUN. A consulta está em trâmite, mas já recebemos o retorno verbal de que poderão ser mantidas as 
contratações; 

- Comunicação sobre a renúncia do conselheiro José Luiz e Indicação de novo membro para o comitê de 
investimentos; 

- Outros avisos da diretoria: Portaria que estabelece parâmetros aos dirigentes, gestores de recursos e 
conselheiros, para cumprimento dos requisitos do Art. 8.B da Lei 9717/98; Regulamento de Orçamento 
para gestores e fundos de investimentos; e Suspensão de repasse das contribuições patronais. 
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2ª. Reunião 
extraordinária 

21/05/2020 Apresentação e deliberação do Relatório de Avaliação Atuarial do exercício de 2019; 

- Foi apurado um superávit atuarial de R$ R$ 222.535.070,79 com o plano de amortização vigente 
(superávit escritural), no entanto, desconsiderando o saldo devedor do plano de amortização estabelecido 
em lei vigente, temos um déficit atuarial de R$ 2.768.407.410,00; 

- Quando foi finalizado o relatório foi realizada uma reunião com o setor de finanças da Prefeitura; 

- Foi questionado a suspensão dos pagamentos da contribuição patronal pelo ente pode afetar a longo 
prazo a amortização do déficit; 

- Informou-se que até o momento permanece a orientação de que os novos parcelamentos sejam feitos 
com prazo máximo de até 60 meses; 

- Foi questionado a Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, Sra. Cláudia George 
Musseli Cezar, se existe chance de o município não pagar os parcelamentos atuais, a Diretora respondeu 
que existe a possibilidade, mas virá a ocorrer, pois foram negociados em 200 parcelas, e o não pagamento 
implica em renegociação em no máximo 60 parcelas; 

- Foi contratado um censo previdenciário ainda para este ano; 

- Encerrou-se a reunião. 
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05ª reunião 
ordinária 

 

28/05/2020

 

- Apresentação e deliberação do Relatório de Investimentos do mês de ABRIL e do cenário econômico, o 
mês de abril obteve rentabilidade positiva de 4.32%, mas ainda ficamos longe de recuperar as perdas do 
mês de março, já que a meta acumulada está em -8.62%; 

- Apresentação e deliberação do relatório de movimentações demonstrando as receitas e despesas; 

- Apresentação do Relatório de Auditoria Independente das demonstrações financeiras e aprovação das 
contas de 2019; 

- O Relatório de Auditoria Independente das demonstrações financeiras de 2019 já foi analisado e aprovado 
pelo Conselho Fiscal do IPREJUN; 

- A diretora, Sra. Cláudia, informou que alguns apontamentos foram feitos: lançamento de dois extratos, 
ambos já regularizadas em janeiro; um apontamento sobre a desvalorização de 38 milhões nos 
investimento, sobre o qual houve valorização positiva de investimentos superior à valorização negativa e 
uma questão da permissão de uso do terreno da construção da sede, para o qual já foi solicitado que seja 
atualizada a concessão do terreno. Todas essas justificativas aprovadas pelo conselho Fiscal; 

- Apresentação e deliberação do Relatório de Governança Corporativa de 31/12/2019, se aprovado, será 
divulgado no site institucional do IPREJUN e deverá ser apresentado em Audiência Pública na Câmara 
Municipal de Jundiaí; 

- Apresentação do processo IPJ.0152/2020, que trata da suspensão de repasse das contribuições 
previdenciárias, e deliberação sobre providências a serem tomadas; 

- A diretora, Sra. Cláudia, informou que o IPREJUN suspendeu o recadastramento anual obrigatório para os 
aposentados e pensionistas nascidos em março, abril, maio e JUNHO até 31/07/2020, em virtude do 
isolamento social; 

-Encerrou-se a reunião. 
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06ª reunião 
ordinária 

25/06/2020 Apresentação e deliberação do Relatório de Investimentos do mês de MAIO e do cenário econômico; 

- O mês de maio, obteve rentabilidade positiva de 2,90%, frente a meta de 0.11%, refletindo ainda os 
efeitos da pandemia global, mas o mercado financeiro segue em recuperação. A meta acumulada que 
deveria estar em 2.29%, está em -5.98, no entanto, existe uma expectativa de recuperação até agosto; 

- O patrimônio total do IPREJUN, hoje é R$ 1.787.550.000,00; 

- Na Renda Fixa, o risco totalizou 3,14% e retorno de 4,51%. Na Renda Variável, o risco é de 35,59% e 
retorno de 0,28%. No Segmento Investimento no exterior, o risco é de 12,43% e o retorno de 17,86%; 

- O Comitê de Investimentos deliberou pela manutenção dos investimentos, com acompanhamento 
quinzenal dos fundos, pois o resgate nesse momento pode acarretar prejuízos; 

- Apresentação e deliberação do relatório de movimentações demonstrando as receitas e despesas; 

- Em relação ao recebimento da cota patronal, taxa de administração e contribuição especial para o déficit, 
não houve o repasse pela Prefeitura de Jundiaí. Em 28 de maio de 2020 foi publicada a Lei Complementar 
173/2020, que prevê a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos 
Municípios. Até o momento, não foi encaminhada à Câmara a lei municipal citada, desta forma, permanece 
a situação de irregularidade decorrente da ausência do repasse; 

- Apresentação e deliberação do Relatório de Governança Corporativa do Primeiro Trimestre de 2020, o 
relatório, se aprovado, será divulgado no site do IPREJUN; 

- A Diretora, Sra. Cláudia, informou que, em cumprimento às determinações legais contidas nos art. 3º e 9º, 
inciso II, da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, será realizado recenseamento dos servidores 
públicos ativos titulares de cargo efetivo, dos inativos e pensionistas do IPREJUN; 

- Encerrou-se a reunião. 
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Composição do Conselho Deliberativo do IPREJUN: 
Tipo Vaga Nome Início Ato Legal Fim Certificação 

Titular Indicado 
Executivo 

1 JOSE CLAUDIO DECICO JUNIOR 02/03/2019
PMJ: Portaria 26 de 
04/02/2019 

01/03/2021  

Suplente Indicado 
Executivo 

1 EDUARDO MARIANO DE TOLEDO  02/03/2019

 
PMJ: Portaria 26 de 
04/02/2019 

01/03/2021  

Titular Indicado 
Executivo 

2 CAROLINA ROCHA DE CARVALHO 02/03/2019
 
PMJ: Portaria 69 de 
02/04/2019 

01/03/2021  

Suplente Indicado 
Executivo 

2 JOSEANA DALSAN  02/03/2019
 
PMJ: Portaria 69 de 
02/04/2019 

01/03/2021  

Titular Indicado 
Executivo 

3 ISABELA MUNHOZ BENETTI 02/03/2019
PMJ: Portaria 26 de 
04/02/2019 

01/03/2021  

Suplente Indicado 
Executivo 

3 REGINA CELIA MOREIRA DE AMORIM  02/03/2019
PMJ: Portaria 26 de 
04/02/2019 

01/03/2021  

Titular Indicado 
Executivo 

4 ARMANDO PICCOLO 27/12/2019
PMJ: Portaria 303 de 
19/12/2019 

01/03/2021  

Suplente Indicado 
Executivo 

4 
CLÓVIS ARNALDO SPROESSER 
FILHO  

27/12/2019
PMJ: Portaria 303 de 
19/12/2019 

01/03/2021  

Titular Indicado 5 MARCIO CESAR SANTIAGO 02/03/2019PMJ: Portaria 26 de 01/03/2021  
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Tipo Vaga Nome Início Ato Legal Fim Certificação 

Executivo 04/02/2019 

Suplente Indicado 
Executivo 

5 FABIANA BARRETE DE ALCANTARA 02/03/2019
PMJ: Portaria 26 de 
04/02/2019 

01/03/2021  

Titular Indicado Inativo 1 ARI JOSE MARINHO 02/03/2019
PMJ: Portaria 26 de 
04/02/2019 

01/03/2021  

Suplente Indicado 
Inativo 1 LUCIA MARIA SINISCALCHI FARIA  27/12/2019

 
PMJ: Portaria 303 de 
19/12/2019 

01/03/2021  

Titular Indicado 
Legislativo 1 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA 
FERREIRA  

02/03/2019
 
PMJ: Portaria 26 de 
04/02/2019 

01/03/2021 
CGRPPS 
(v.08/08/2023) 

Suplente Indicado 
Legislativo  

1 
ANGÉLICA GARCIA TEIXEIRA DO 
NASCIMENTO  

02/03/2019
 
PMJ: Portaria 26 de 
04/02/2019 

01/03/2021 
CGRPPS 
(v.20/07/2023) 

Titular Eleito Executivo 1 
SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 
LONGUI 

01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022  

Suplente Eleito 
Executivo 

1 VAGNER APARECIDO QUINTILIANO 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022  

Titular Eleito Executivo 2 CLAYDE REGINA DE OLIVEIRA 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022  

Suplente Eleito 
Executivo 

2 GIANE DONIZETI MARIANO RIBEIRO 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022  

Titular Eleito Executivo 3 DJALMA HENRIQUE PAES 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022   
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Tipo Vaga Nome Início Ato Legal Fim Certificação 

Titular Eleito Executivo 4 ANDRÉ LUIS DA SILVA 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022   

Suplente Eleito 
Executivo 

4 GILBERTE ANGELO DE OLIVEIRA 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022  

Titular Eleito Executivo 5 CRISTINA DA FONSECA 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022 
CGRPPS 
(v.03/07/2023) 

Suplente Eleito 
Executivo 

5 SOLANGE COLEPICOLO LEONARDI 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022  

Titular Eleito 
Legislativo 

1 
THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA 
GIOLO 

01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022 
CGRPPS 
(v.30/06/2023) 

Suplente Eleito 
Legislativo 

1 
ALEXANDRE VALENTIM JOB DE 
OLIVEIRA 

01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022  

Titular Eleito Inativo 1 JOSÉ RUY CURIO DE CARVALHO 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022 
CGRPPS 
(v.03/07/2023) 

Suplente Eleito Inativo 1 MARINA APARECIDA BIFANI 01/01/2020IPREJUN: Edital 7/2019 31/12/2022 
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CONSELHO FISCAL:  

Reunião Data Principais decisões 

47ª reunião 
ordinária 

15/01/2020 Aprovação da Ata nº 46, ref. dezembro de 2019, que foi assinada por todos os Conselheiros presentes; 

- Apresentação dos Investimentos e das Receitas e Despesas ref. dezembro de 2019; 

- Nas contribuições de dezembro houve uma pequena variação em comparação ao mês de novembro. Todas 
as contribuiçõese parcelamentos foram pagas no vencimento. Houve um aumento no recebimento do 
COMPREV devido ao recebimento do 13º. A receita realizada de investimentos no valor de R$ 9.215.452,52 
refere-se ao resgate dos fundos Sulamérica Inflatie, Safra IMA-B parte do fundo caixa, BB. 

- Sobre as despesas: dobrou por causa do 13º. Os valores das pensões, salário-maternidade e auxílio-
doença serão pagas em janeiro para a Prefeitura. A partir de janeiro não teremos mais os processos de 
auxílio-doença e auxílio-maternidade no Instituto. Houve 20 concessões de aposentadorias e 2 pensões; 

- Apresentação, discussão e votação do Parecer do Comitê de Investimentos de dezembro de 2019 (no mês 
de dezembro houve uma pequena elevação do risco em relação ao mês de novembro, ficando em 1,48% na 
renda fixa, na renda variável7,61% de risco e nos fundos do exterior 4,38%), após isso, o parecer do Comitê 
de Investimentos foi aprovado por todos os Srs. Conselheiros presentes; 

- Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades referente exercício financeiro de 2019. A Srª 
Cláudia apresentou a Prestação de Contas de 2019, um resumo das atas das reuniões realizadas mês a 
mês, que foi aprovado;           

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente Reunião Ordinária. 

48ª reunião 
ordinária 

19/02/2019 - A ata nº 47 ref. Jan/2020, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes; 

- Iniciou-se à reunião com a apresentação dos Investimentos, Receitas e Despesas ref. jan/2020: as 
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contribuições foram recebidas em dia, o aumento da cota patronal deve-se ao pagamento do 13º (feito pela 
Prefeitura); 

- COMPREV: o IPREJUN não está mais pagando a parte do INSS e está só recebendo os valores. Isso 
acontece pois, quando feito o pagamento ao IPREJUN, já vem descontado o valor devido ao INSS. E como o 
INSS, não faz requerimento de análise para o IPREJUN há uns 5 anos, o sistema bloqueia o pagamento. 
Continuamos recebendo os mesmos valores, pois nenhum processo enviado ao foi aprovado; 

- Aposentadorias pagas dentro do vencimento (redução em relação a dezembro pois não teve 13°). As 
contribuições de janeiro foram recebidas em ordem, houve concessão de 55 aposentadorias e 2 pensões; 

- Os valores de auxílio-doença e salário-maternidade, pagos em dezembro pela Prefeitura, foram 
reembolsados em fevereiro; 

- Apesar do mês conturbado, cumprimos a meta de 0,6978%, alcançando 1,5977%; 

- A carteira total de janeiro fechou em R$ 1.960.710.053,31. Sendo 53,35% (R$1.031.043.578,58) de renda 
fixa, risco de 1,56%. Renda variável em 36,83% (R$711.678.692,98), risco de 13,85%. E nos Fundos do 
exterior temos 9,82% (R$189.804.181,53), risco de 5,25%; 

- Solicitado que conste em Ata, retificação sobre os relatórios dos fundos estressados da carteira, referente 
dez/2019 presentes na Ata nº 46: foi mostrado uma perda desses fundos de R$ 40 milhões. Foi aplicada a 
correção dos 6% sem atualização do IPCA do período, aplicando IPCA atualizado houve perda de R$ 
63.607.011,25, um prejuízo maior do que relatado antes. Relatório já retificado; 

- Após apresentação e discussão, o relatório do Comitê de Investimentos foi aprovado. Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a reunião. 

49 reunião 
ordinária 

18/03/2019 A ata da 48ª Reunião Ordinária já se encontra assinada; 
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- No mês de fev/2020 a carteira apresentou rentabilidade negativa de - 2,5180%, frente à meta de 0,7380%. 
No acumulado do ano de 2020, a rentabilidade foi negativa em -0,9605%, frente à meta de 1,4409%; 

- Novamente os índices ligados ao Ibovespa fecharam em forte queda puxando os fundos atrelados a renda 
variável em baixa. Também os fundos no exterior fecharam em baixa, impactados pela desvalorização dos 
ativos pelo mundo. Por outro lado, os fundos vértices e os fundos ligados a títulos públicos fecharam em 
ligeira alta; 

- No Brasil, o PIB do 4º trimestre fechou em alta de 0,5% encerrando o ano em 1,1%, demonstrando que a 
economia brasileira continua em lenta recuperação. O Copom após o aumento das incertezas causados pelo 
avanço do coronavírus anunciou que na próxima reunião deve realizar novo corte na taxa básica de juros; 

- Nos EUA, o FED em reunião de extraordinária, realizou forte corte de 0,5% na taxa básica de juros, ficando 
agora entre 1% e 0,75% em antecipação aos impactos do coronavírus; 

- Na China, os índices de confiança da indústria registraram quedas expressivas atingindo 35,7 em fevereiro, 
pior dado da série histórica. Mas a atividade econômica do país está longe de voltar ao normal; 

 - Na Europa, os dados divulgados da indústria continuam em contração e deve acirrar esse processo com a 
paralisação das atividades industriais na China; 

- A carteira em fevereiro possuía um acumulado de R$ 1.885.943.566,57; 

- Na Renda Fixa, o risco totalizou 1,5485% e retorno de 7,9473%. Na Renda Variável, o risco totalizou 
15,140% e retorno de 23,1527%. No Investimento no exterior, o risco totalizou 6,3719% e o retorno de 
15,1268% (no mês de março há possibilidade desses limites serem excedidos); 

- Apresentação e votação do Parecer do Comitê de Investimentos sobre os riscos da carteira do IPREJUN 
referente fev/2020.   
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50ª. reunião 
ordinária 

15/04/2019 - Aprovação da Ata da reunião ordinária mensal nº 49, referente ao mês de março/2020; 

- Apresentação dos Investimentos e das Receitas e Despesas referentes ao mês de março de 2020: a 
carteira do IPREJUN apresentou rentabilidade negativa de -11,5294%, frente à meta mensal de 0,5973%; 

- O governo brasileiro tem tomado medidas emergenciais para tentar mitigar os efeitos econômicos da 
paralisação de boa partedos setores, principalmente aos ligados ao comércio e serviços; 

- Os EUA, já registram cerca de 10 milhões de pessoas solicitando auxílio desemprego, nas duas últimas 
semanas e a taxa de desemprego que estava em 3,1% fevereiro deve chegar a 15% em meados de abril, 
consequência da quarentena. Por outro lado, na China, o controle da situação tem permitido a volta das 
atividades econômicas e indicadores retornaram para o lado positivo; 

- Na Renda Fixa, o risco totalizou 2,8227% e retorno de 5,5696%. Na Renda Variável, o risco totalizou 
32,1937% e retorno de -11,618%. No segmento de investimentos no exterior, o risco totalizou 10,8599% e o 
retorno de 6,9007%; 

- Nesse mês, foram concedidas 23 novas aposentadorias; 

- Apresentação pela Diretoria Executiva do IPREJUN das alterações da legislação vigente do Instituto, 
visando adequação à Emenda Constitucional nº 103/2020: A Lei 9.413/2020 de 06 de abril de 2020 foi 
aprovada após sessão extraordinária da Câmara Municipal de Jundiaí, realizada em 03 de abril. O início de 
vigência da alteração referente a alíquota de 14% para os servidores ativos, aposentados e pensionistas será 
de 90 dias a contar de 07/04/2020, ou seja, 06 de julho de 2020. A alteração da taxa se fez necessária pois 
foi sinalizado nos autos que não havia previsão orçamentária para elevar o gasto com contribuição patronal 
nesse momento sensível da economia; 

- Os itens da pauta foram aprovados pelos Srs. Conselheiros Fiscais e nada mais havendo a tratar, encerrou-
se a Reunião Ordinária. 



 

Av. da Liberdade, s/nº - 6º andar - Ala Norte | Jardim Botânico  | Jundiaí  | SP  | CEP 13.214-900  

51ª. reunião 
ordinária 

20/05/2019 Aprovação da ata 50º, referente ao mês de Abril/2020; 

- Apresentação dos Investimentos e das Receitas e Despesas referentes ao mês de Abril de 2020; 

- No Brasil, tivemos a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 reais e a aprovação de R$ 50 bilhões para 
auxiliar os trabalhadores que tiveram redução de jornada e salário; 

- Nos EUA, a taxa de desemprego divulgada na última sexta feira atingiu valores muito próximo de 15%, 
saltando dos 3% no período anterior a pandemia. O PIB do primeiro trimestre caiu 4,8%; 

- Na Europa, os dados do PIB do primeiro trimestre caiu cerca de 3,8% e esses dados refletem o impacto de 
poucas semanas do mês de março na economia; 

- E, por fim, na China, o PIB do primeiro trimestre caiu cerca de 6,8%, mas os dados de março já mostram 
uma retomada; 

- Na Renda Fixa, o risco anualizado totalizou 3,05%. Na Renda Variável, o risco totalizou 34,10%. No 
Segmento Investimento no exterior, o risco anualizado totalizou 12,11%; 

- Apresentação, Discussão e Votação do Parecer do Comitê de Investimentos sobre os Riscos da Carteira de 
Investimentos do IPREJUN, referente ao mês de abril de 2020, se aprovado deverá ser assinado pelo 
Presidente do Conselho Fiscal; 

- Discussão e Votação do Relatório da Auditoria, já encaminhado aos Conselheiros através dos e-mails, 
sobre as contas do IPREJUN, referente ao exercício financeiro de 2019; 

- Apresentação pela Diretoria Executiva do IPREJUN das justificativas do Poder Executivo, sobre a 
suspensão dos repasses da Contribuição Patronal; 

- Discussão e Votação das adequações do Regimento Internos deste Conselho, conforme proposta já 
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enviada a todos os Conselheiros, que será realizada através de vídeo conferência em 21/05/2020; 

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião. 

52ª. reunião 
ordinária 

17/06/2020 Aprovação da ata 51º, referente ao mês de Maio/2020; 

- Apresentação dos Investimentos e das Receitas e Despesas referentes ao mês de Maio de 2020; 

- Apresentação, Discussão e Votação do Parecer do Comitê de Investimentos sobre os Riscos da Carteira de 
Investimentos do IPREJUN, referente ao mês de Maio de 2020; 

- Apresentação pela Diretoria Executiva do IPREJUN das justificativas do Poder Executivo, sobre a 
suspensão dos repasses da Contribuição Patronal; 

- Informação sobre a audiência pública, realizada em 18 de junho de 2020, e sobre o censo previdenciário, 
iniciado em 22 de junho. 

Composição do Conselho Fiscal do IPREJUN: 
Tipo  Nome Início Ato Legal Fim Certificação 

Titular pelo CD 1 PAULO MAMYAKI PEREIRA 02/03/2016 
PMJ: Portaria 48 de 
15/03/2016 

01/09/2020 
CPA 10 
(v.15/06/19) 

Suplente pelo CD 1 SIMONE GERTRUDES BERALDI 02/03/2016 
PMJ: Portaria 48 de 
15/03/2016 

01/09/2020  

Titular pelo CD 2 GERMANO HELIO SGARIONI 21/12/2017 
PMJ: Portaria 56 de 
06/03/2018 

01/09/2020  

Suplente pelo CD 2 
LUCILENE APARECIDA MARCELO 
SANTOS 

20/09/2017 
PMJ: Portaria 246 de 
13/09/2017 

01/09/2020  
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Titular Inativo pelo CD 1 DJAIR BOCANELLA 02/03/2016 
PMJ: Portaria 48 de 
15/03/2016 

01/09/2020  

Suplente Inativo pelo CD 1 JOSE ROBERTO RIZZOTTI 30/03/2017 
PMJ: Portaria 184 de 
13/07/2017 

01/09/2020  

Titular Finanças pelo 
Executivo 

1 FABIO ROSASCO 02/03/2019 
PMJ: Portaria 51 de 
12/03/2019 

01/03/2021 
CPA 10 
(v.15/06/19) 

Suplente Finanças pelo 
Executivo 

1 ELDER VASCONCELLOS 02/03/2019 
PMJ: Portaria 51 de 
12/03/2019 

01/03/2021  

Titular pelo Executivo 1 FRANK HIDEO NISIMURA 02/03/2019 
PMJ: Portaria 51 de 
12/03/2019 

01/03/2021  

Suplente pelo Executivo 1 THAIS CAROLINA SILVA OLIVEIRA 02/03/2019 
PMJ: Portaria 51 de 
12/03/2019 

01/03/2021  

Titular pelo Legislativo 1 GISLAINE APARECIDA BARBOSA 02/03/2019 
PMJ: Portaria 51 de 
12/03/2019 

01/03/2021  

Suplente pelo Legislativo 1 
ADRIANA JOAQUIM DE JESUS 
RICARDO 

02/03/2019 
PMJ: Portaria 51 de 
12/03/2019 

01/03/2021  
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COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Reunião Data Principais decisões  

99ª reunião 
ordinária 

14/01/2020 Iniciou a Reunião com apresentação do Cenário Econômico; 

- No noticiário brasileiro, o COPOM reduziu a taxa Selic pela 4º vez seguida, ficando a taxa básica de juros 
da economia em 4,5% a.a. A inflação segue  

muito comportada, apesar de ter acelerado nos dois últimos meses por conta da elevação do preço dos 
combustíveis e da proteína animal; 

- Nos EUA, conforme esperado o FED manteve inalterada a taxa de juros da economia americana. A 
Europa na primeira reunião presidida por Christine Lagarde, o BCE manteve inalterada a política de 
estímulos a economia. Há promessa de revisão das estratégias do BCE para o ano de 2020. E por fim, na 
China os dados da indústria cresceram acima do esperado pelo mercado. As autoridades chinesas seguem 
adotando medidas pontuais para impulsionar o crescimento; 

- Foi apresentado o relatório de risco x retorno, onde houve um leve aumento do risco da Renda Fixa, em 
virtude das oscilações da curva de juros nos  

meses de novembro e dezembro. Verificou-se total anualizado para 1,4795% na renda fixa, 7,6092% na 
renda variável, 4,385% nos fundos do Exterior. 

- A maioria dos fundos apresentam rentabilidade de acordo com o esperado pela Política de Investimentos 
2020, com exceção dos fundos Icatu Dividendos e  

BTG Rbc, que terão seus gestores contatados para apresentação de perspectivas de recuperação; 
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- Fechamento do mês de dezembro com a carteira em 20,7569% contra 10,5644% de meta, atingindo 
196% da meta; 

- foi informado que houve sobra da taxa de administração de 2019, no montante de R$ 4.262.000,00, e que 
os recursos foram investidos no Fundo Mongeral  

Aegon Crédito Privado; 

- Por fim houve a informação sobre o fundo de Investimento XP Investor 30, que solicitou pelo 
administrador do fundo, a INTRAG, a transferência das  

cotas registradas na conta cetip do IPREJUN para conta e ordem pela XP, foi lembrado que esse 
procedimento é contra o método de trabalho do IPREJUN. Enviaram formulário para autorização da 
transferência, este não será acatado.  

100ª reunião 
ordinária 

28/01/2020 - Iniciou a Reunião com a palavra da Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, 
Cláudia George Musseli Cezar apresentando o Credenciamento da seguinte Instituição: JL Agente 
Autônomo de Investimentos Eireli - CNPJ 26.781.879/0001-40. E dos seguintes Fundos de Investimento: 
Vinci Impacto e Retorno IV Feeder B CNPJ 33.045.952/0001-80, BNP Paribas Inflação FIC RF  

CNPJ 05.104.498/0001-56 (atualização). Mongeral Aegon Fundo de Investimento em Ações CNPJ 
33.254.944/0001-44 e Caixa FIC Brasil Estratégia Livre MM LP CNPJ 34.660.276/0001-18. Houve 
deliberação e todos foram apovados pelo comitê; 

- Em seguida foi apresentado o relatório de risco x retorno do mês de dezembro/2019, já separados em 
investimentos de renda fixa, renda variável e investimento no exterior; 

- Continuou com os relatórios dos Fundos Estruturados que apresentaram novas informações sobre o FIDC 
Trendbank, FIP Brasil Florestal, FIP Energia e FIDC PREMIUM; 
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- Não havendo mais itens a serem deliberados, foi encerrada a reunião. 

101ª reunião 
ordinária 

11/02/2020 - Iniciou a Reunião com o cenário econômico de Fev/2020. O 1° mês do ano, foi positivo para os 
investimentos do Iprejun e nossa carteira fechou em alta; 

- No Brasil, dados do CAGED superaram a expectativas na criação de empregos, porém os dados da 
atividade econômica frustraram, ainda deixando dúvida sobre a retomada do crescimento da economia. A 
inflação voltou para trajetória de baixa, após registrar alta em dez/2019. O Banco Central realizou novo 
corte na taxa de juros em 0,25 pp, ficando em  4,25 % a.a., sinalizando o fim dos cortes; 

- Nos EUA, FED não mexe na taxa de juros básica e em comunicado ressaltou os dados de trabalho e que 
a atividade econômica segue crescendo. O PIB americano teve alta de 2,1%, o mesmo registro do 
trimestre anterior; 

- Na China, a preocupação é os impactos que o Coronavírus trará a economia. Os dados da economia 
chinesa no 4º trimestre surpreenderam, subindo 6,0%; 

- Na Europa, o BCE manteve os estímulos a economia, com riscos às atividades econômicas que já estão 
em baixa, porém Christine Lagarde (Presidente do BCE) reforçou que deve rever a política monetária ao 
longo de 2020; 

- Seguindo a reunião, mostrou-se o fechamento do mês de janeiro, com a carteira em 1,5978% contra 
0,6978% de meta; 

- Apresentado também o relatório de risco x retorno de jan/2020, já separado por segmento: renda fixa em 
1,55%, renda variável 13,84% e investimento no exterior 5,251%; 

- Em seguida foi informando que haveria valores para realocação dentro do mês, sendo 16 milhões 
recebidos de juros dos Títulos Públicos e fundos vértice, e 11 milhões em recursos do fundo caixa, 
propondo-se realocação total para estratégia S&P500, visando diversificação; 
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- Após análise, foi deliberado investimento de 20 milhões no Itaú Private MMS&P500Brl FICFI e 7 milhões 
no Western Asset US Index 500 FI MM; 

- Por fim houve a sugestão que na próxima reunião aconteça a apresentação de propostas para 
investimentos nos fundos estruturados da Vinci e  BTG; 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, foi encerrada a reunião.  

102ª reunião 
ordinária 

26/02/2020 - Iniciada a reunião com a apresentação do credenciamento de quatro Instituições: Grid Agente Autônomo 
de Investimentos Ltda. - 17.203.539/0001-40; Blackrock Brasil Gestora de Investimentos Ltda - 
10.979.208/0001-58; Banco Daycoval S/A - 62.232.889/0001-90; Daycoval Asset Management 
Administração de Recursos Ltda - 72.027.832/0001-02; 

- E credenciamento de onze fundos de investimentos: BNP Paribas Premium Equities FIC de FIA - 
30.282.227/0001-38; BNP Paribas RF Fundo de Investimento Renda Fixa - 02.539.921/0001-52; Bradesco 
FIC FIA Institucional IBRX Alpha – 14.099.976/0001-78; Safra IMA FIC RF - 10.787.822/0001-18; XP 
Investor FIC FIA - 26.718.169/0001-75; AZ Quest Small MID CAPS Master FIA - 11.403.884/0001-41; AZ 
Quest Small MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61; BTG Economia Real Fundo de Investimento 
em Participações - 35.640.811/000-31; Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado - 
09.274.058/0001-06; Daycoval Fundo de Renda Fixa IMA-B 5 - 12.672.120/0001-14; Daycoval Ibovespa 
Ativo FIA – 13.155.995/0001-01; 

- Apresentação do Relatório de Fundos Estruturados, no FIDC Itália houve recebimento de e-mail 
informando que não teremos o pagamento de amortização no mês de fev/2020. No FIDC TrendBank, teve 
convocação para assembleia geral extraordinária de cotistas. Do FIP Energia recebemos laudos de 
avaliação dos ativos do fundo entre 06/2018 à 06/2019, e participamos de um call, onde apresentaram 
laudos de avaliação de ativos e reprocessamento dos extratos da carteira desde 06/2018; 

- Apresentação das estratégias e características dos novos Fundos Estruturados credenciados: Vinci 
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Impacto Retorno IV FIP Multiestratégia e BTG Pactual Economia Real. O Diretor Presidente João Carlos 
Figueiredo apresentou sugestão para o investimento de 25 milhões no fundo Vinci e 50 milhões no Fundo 
BTG. Aprovado pelo Comitê de Investimentos; 

- Foi discutido a situação de dois fundos, que não apresentavam boa rentabilidade. O fundo Safra IMA RF 
se recuperou, então haverá manutenção da posição no fundo. Quanto ao Bradesco Selection, confirmou-se 
que não está rentabilizando conforme o exigido na Política de Seleção de fundos, assim, haverá resgate 
total do valor; 

- Apresentados os fundos credenciados na renda variável, foi deliberado pelo investimento no fundo AZ 
Quest Small Caps; 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, foi encerrada a reunião.  

103ª reunião 
ordinária 

 10/03/2020 - Apresentação do Cenário Econômico: O mês de fevereiro trouxe de volta o cenário de forte volatilidade 
aos mercados, motivado pelas incertezas da epidemia do coronavirus; 

- Os índices ligados ao Ibovespa fecharam em queda puxando os fundos atrelados a renda variável em 
baixa. Os fundos no exterior fecharam em baixa, impactados pela desvalorização dos ativos pelo mundo. 
Os fundos vértices e os fundos ligados a títulos públicos fecharam em ligeira alta; 

- No Brasil, o PIB do 4º trimestre fechou em alta de 0,5% encerrando o ano em 1,1%, a economia brasileira 
continua em lenta recuperação. O Copom anunciou que na próxima reunião deve realizar novo corte na 
taxa básica de juros; 

- Nos EUA, o FED realizou forte corte de 0,5% na taxa básica de juros, ficando agora entre 1% e 0,75% em 
antecipação aos impactos que o coronavirus causará; Na China, os índices de confiança da indústria 
registraram queda, atingindo 35,7 em fevereiro, pior da história; Na Europa, indústria continua em 
contração e deve acirrar esse processo com a paralisação das atividades na China; 
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- Na categoria de fundos de ações, só o Bradesco Selection não se mostrou aderente ao benchmark, 
porém já foi resgatado no início do mês. Icatu dividendos também mostrou descolamento em relação ao 
índice, e será monitorado até a próxima reunião. Não foi proposto nenhuma realocação; 

- Apresentação do Relatório de Risco, o risco x retorno da carteira que ficou em 1,54% na renda fixa, 
15,145% da renda variável e 6,37% nos fundos no exterior; 

- Apresentado o relatório de investimentos do mês de fevereiro (que ainda não estava fechado, pois não 
havia sido divulgado até o momento o IPCA de fev/2020); 

- A carteira do IPREJUN no mês de fevereiro está negativa em -2,518%, e acumulado no ano -0,9605%; 

- Foi comentado sobre a liquidação extrajudicial da instituição financeira Uniletra, informando que a 
liquidação não acarreta nenhum prejuízo ao IPREJUN; 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, encerrou-se a reunião. 

104ª reunião 
ordinária 

 24/03/2020 - Teve início a reunião com uma apresentação dos efeitos do COVID-19 na economia; 

 - Os EUA proporcionaram uma liquidez de 1,5 trilhão de dólares, o que impacta positivamente nas bolsas 
de valores, e que o Brasil, mesmo em atraso, começou a tomar medidas de proteção, como baixa de juros, 
redução de depósito compulsório e o BNDS financiando as pequena e médias empresas, etc; 

- Apresentação de proposta de transferência de R$ 13.000.000,00, da estratégia IMA-B para a DI, visando 
uma reserva garantidora das obrigações do Instituto no curto prazo, já que o valor estará em D+0 de saque 
rápido, e se necessário faz-se nova reversão; 

- Observou-se que o fundo que apresentava pior rendimento na estratégia IMA-B o SANTANDER FIC FI 
IMA-B INSTITUCIONAL TÍT PUB RF LP e que o mesmo banco apresentava o melhor rendimento na 
estratégia DI com o fundo: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF o que ocasionaria uma mudança 
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somente de fundo dentro da mesma instituição; 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, foi encerrada a reunião. 

013ª reunião 
extraordinária 

27/03/2020 Teve início com o motivo principal dessa reunião extraordinária, a oportunidade de investimento que surgiu 
em um fundo gerido pela Asset do Banco BTG Pactual, que visará adquirir Debentures de Infraestrutura 
das Asset’s que necessitarem. O Fundo terá uma duração de quatro anos, o período de entrada será curto 
em virtude da alta procura que estes títulos tem no mercado; 

- Conforme a Resolução 3922/10 e alterações o limite máximo de participação no fundo seria de 5%, nosso 
orçamento por instituição daria margem ainda para a aplicação de até R$ 100.000.000,00 nesta instituição, 
foram feitas tratativas para melhorar o regulamento do fundo visando prevenir futuros desenquadramentos 
nas aplicação de RPPS, como ajustar o regulamento a Res. CNM 3922; 

- Os documentos de credenciamento do fundo já tinham tramitado e sido aprovados por todos os órgãos do 
IPREJUN, 

- O fundo é fechado, e vai ser marcado na curva e os investimentos serão realizados mediante chamadas 
de capital ( três chamadas são previstas), o valor a ser aplicado sairia das nossas atuais aplicações de 
renda fixa, em fundos da família IMA B, resgatando-se os valores a serem aplicados dos fundos com pior 
performance; 

- Abriu-se a votação e foi aprovado por todos os membros do Comitê; 

- Houve também credenciamento de quatro fundos e de uma instituição distribuidora. 

 

 

105ª reunião 
ordinária 

  

14/04/2020 

 

- Teve início a reunião com o Diretor Presidente apresentando as instituições e fundos aptos para 
credenciamento, que cumpriram os requisitos do nosso "compliance" interno, deliberado e aprovados; 
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- Em seguida foi apresentado o cenário econômico com a crise endêmica causada pelo Novo Corona 
Vírus, afetando mundialmente a economia, e gerando prejuízo ao IPREJUN no mês de março/2020 em 
pouco mais 11%, sendo que, houveram estratégias mantidas que foram "amortecedoras" desta queda; 

- O Governo Brasileiro já tomou algumas providências com o intuito de ajuda à economia, mas as 
estimativas para o PIB são negativas; 

- Continuando a reunião foram apresentados os números de acompanhamento da rentabilidade dos 
fundos, solicitou-se que fossem ajustados para espelhar a recuperação com retornos absolutos. Verificou-
se que o único fundo que apresenta com desempenho inferior ao benchmark, é o Safra Consumo 
Americano BDR; 

- Continuando foi apresentado os relatórios de risco/retorno, renda fixa ficou em 2,8227% muito acima do 
que era verificado nos meses anteriores. Na renda variável e exterior, o risco total ficou em 26,962%, que é 
superior ao limite da Política de Investimentos; 

- Os membros do comitê deliberaram pela manutenção dos investimentos, uma vez que movimentos de 
resgate pode apresentar prejuízo, e que há grande possibilidade de recuperação da rentabilidade no 
curto/médio prazo; 

- Em seguida foi apresentada a planilha de investimentos do mês de març, onde o resultado foi negativo 
em 11,52% no mês, 12.40% negativo no ano. O patrimônio total do IPREJUN foi de R$ 1.675.154.034,62; 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, foi encerrada a reunião. 

 

106ª reunião 
ordinária 

  

28/04/2020 

 

Teve início a reunião com uma apresentação de visão do mercado econômico atual, onde observa-se um 
retorno lento e gradual das economias e bolsas no mundo e que no Brasil, espera-se também uma melhora 
onde estaremos atentos às necessidades de readequação dos nossos investimentos, e devido ao combate 
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do COVID-19, não receberemos por tempo indeterminado o repasse dos valores patronais, taxa de 
administração e complementação do déficit; 

- Foi apresentada a relação de instituições e fundos que cumpriram os requisitos de credenciamento e 
"compliance" para aprovação do comitê, colocado os credenciamentos em votação foram aprovados por 
todos os membros do comitê; 

- Foram apresentadas as atualizações recentes nos fundos estruturados que temos em carteira: FIP 
GERAÇÃO DE ENERGIA, FIP BTG INFRAESTRUTURA, FIP GÁVEA FIC e FIP FLORESTAL; 

- Em seguida foi apresentado o acompanhamento da rentabilidade dos fundos Itaú Phoenix e Safra BDR, 
que apresentaram retornos abaixo dos estabelecidos pela nossa política de investimentos na reunião 
passada, o acompanhamento feito mostra uma recuperação aos índices mínimos necessários; 

- Foram apresentadas algumas adaptações ao Orçamento do Gestor em seu texto, retirando datas fixas, 
mas mantendo a mesma referência de data, em nada mudando sua eficácia, e alcance anterior; 

- Foi exposto uma proposta para adequar nossa atual rotina de credenciamento, através da qual não mais 
solicitaremos a documentação de credenciamento dos fundos estressados e fundo fechados, pois este 
procedimento não tem sentido prático; 

- A Diretora do Depto. Planejamento, Gestão e Finanças, informou tratar-se esta da última reunião com a 
participação do Sr. José Luiz, uma vez que o mesmo renunciou ao cargo de conselheiro e membro do 
comitê de Investimentos do IPREJUN; 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, foi encerrada a reunião. 

 

107ª reunião 

  

12/05/2020 

- Teve início a reunião com a Diretora Cláudia George Musseli Cezar explicando que o antigo 
representante era o responsável por analisar os relatórios do Controle Interno pelo Comitê de 
Investimentos, sendo sua função conferir os relatórios e apontar se existirem desacordos, e se com a saída 
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ordinária de José Luiz Ribeiro da Silva, assumiria esta incumbência o novo membro Clóvis Arnaldo Sproesser Filho, 
ele foi consultado e concordou;  

- Apresentação item a item do relatório previamente enviado e com explicações minuciosas, se necessário, 
para o bom entendimento do novo membro representante do Conselho Deliberativo; 

- Foi apresentado o atual cenário econômico com o mês de abril/2020 ainda repercutindo os efeitos da 
pandemia do Covid-19, mas já com uma ligeira recuperação do negativo mês de março/2020 

- Continuou-se a reunião apresentando a performance dos investimentos, detalhando ao novo membro do 
comitê que a análise é realizada em relação ao trimestre; 

- Sobre os Investimentos no Exterior, é verificado que nosso limite permitido de 10% foi excedido e temos 
180 dias para regularização, sendo que, estaremos em atentos nas próximas reuniões para readequação 
assim que possível; 

- O Diretor Presidente discorreu sobre a apresentação dos relatórios de risco, e foi apresentado o índice de 
3,0461% de risco na Renda Fixa, na Renda Variável ficou em 34,0981% e 12,1122% nos Fundos de 
Investimentos no Exterior; 

- Por último foi apresentado o relatório de investimentos de abril/2020; 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, foi encerrada a reunião. 

108ª reunião 
ordinária 

 26/05/2020 - Teve início a reunião com o Diretor Presidente fazendo uma breve observação da economia no Brasil e 
no mundo; 

- Apresentação do relatório previamente enviado, com as instituições para aprovação dos 
credenciamentos; 

- Apresentação do relatório de acompanhamento de rentabilidade dos fundos que foram destacados na 
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reunião anterior; 

- Foi colocada em deliberação, e aprovada a proposta para que os fundos com performance negativa 
consistente, após alcançarem determinada margem de rentabilidade positiva, sejam resgatados; 

- Foi apresentado os resultados dos investimentos em fundos no exterior; 

- sobre o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI CNPJ 23.731.629/0001-07, nos 
levantamentos efetuados ficou claro que o mesmo não acompanha mais nossa Política de Investimentos e 
que deverá ser resgatado assim que alcançar valorização de  

R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais ); 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, foi encerrada a reunião; 

109ª reunião 
ordinária 

09/06/2020 - Teve início a reunião com uma explanação do cenário econômico, onde destacou-se que o mês de maio 
ainda reflete a pandemia global, mas já em trajetória de recuperação; 

- Os dados econômicos brasileiros estão fracos, refletindo a pandemia e deverão ser mais fracos ainda, 
com manutenção da queda da inflação e aumento do desemprego; na Europa, Estados Unidos e China 
observa-se uma recuperação, pois já estão em uma outra fase da pandemia; 

- Apresentação das instituições para aprovação dos credenciamentos, deliberado e aprovado por todos os 
membros do comitê; 

- Foram apresentados os relatórios dos fundos para acompanhamento de aderência ao Benchmark, 
observou-se que existem alguns fundos que ainda estão 25% do previsto na nossa Política de 
Investimentos, conforme deliberações anteriores não será efetuado nenhum resgate evitando prejuízo 
contábil e perdas nas voltas dos índices; 

- Foi apresentado o relatório de risco anualizado onde verificou-se a renda fixa com 3,1380%, renda 
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variável com 29,118%, com o total de risco da carteira em 13,37%, houve um aumento do risco devido a 
pandemia, mas está sendo reduzido mês a mês; 

- O resultado da carteira de investimentos do mês de maio/2020 foi de 2,8965% no mês e no acumulado de 
-5,9786%, frente a meta de 0,1150% no mês e no acumulado de 2,3022%; 

- Não havendo mais itens a serem deliberados, encerrou-se a reunião. 

110ª reunião 
ordinária 

23/06/2020 Para início da reunião foi informado que a carteira atualizada até o dia 19/06/2020 estava com rendimentos 
em 3,01%, o que gera um certo otimismo em relação a recuperarmos a meta atuarial anual; 

- Foram apresentados os relatórios dos fundos estruturados: FIDC TRENDBANK: situação do caixa em 
setembro é de R$ 59.075,95, não havendo nenhum recebimento pelo fundo e consta algumas 
inadimplências; 

- FIP ENERGIA: a antiga gestora (ÁTICO), entrou com uma ação requerendo o pagamento de cerca de R$ 
8 milhões, o FIP recorreu e também incluiu as perdas referentes aos valores dos ativos e a antiga gestora 
foi intimada a justificar e no início de junho apresentou manifestação, sendo este o último passo até o 
momento. Após o acordo com a Grendene, foi informado pelo administrador que o fundo terá um impacto 
negativo na ordem de R$ 41 milhões, o processo de venda da Linhares segue correndo e a expectativa é 
de assinatura do contrato ainda esse mês, por fim foi convocada assembleia dos cotistas em 02/07/2020; 

- FIP ÁTICO FLORESTAL: possui processo de liquidação aprovado em assembleia, recebemos a carteira, 
o fundo está com PL no valor de R$ 140.144.760,73, e há convocação para assembleia de cotistas em 
03/07/2020; 

- FIP GÁVEA: onde foi recebido informe trimestral, ressaltando que TIR do fundo está em 1,9x o valor 
investido, sendo 1,0x em ativos investidos e 0,9% distribuídos através de dividendos; 

- FIP TERRAS BRASIL: foi recebido relatório do primeiro trimestre de 2020, e houve a participação de 
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"CALL", com relação as dívidas a situação está controlada, a maior preocupação é com relação 
inadimplência no setor de cana de açúcar, causado pelo baixo valor do petróleo; 

- Foi apresentando o acompanhamento dos fundos que apresentam divergência com nossa Política de 
Investimentos devido à pandemia, os fundos deverão continuar a ser monitorados e apresentados em cada 
reunião do comitê; 

- A Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, Cláudia George Musseli Cezar, 
informou que apresentará ao comitê a posição a serem tomadas pelo IPREJUN nas assembleias dos 
fundos estruturados FIP ÁTICO FLORESTAL e FIP ENERGIA; 

- Encerrou-se a reunião. 

 

Membros do Comitê de Investimentos 

 

Diretor-Presidente: João Carlos Figueiredo 

Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças: Claudia George Musseli Cezar 

Membro do Conselho Deliberativo: Clovis Arnaldo Sproesser Filho 

Membro do Conselho Fiscal: Paulo Mamyaki Pereira 

Servidor Indicado: Fábio Rosasco 
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V - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

GESTÃO DE PESSOAL 

Quadro de pessoal: 

- 03 estagiários: 02 estagiários de nível médio, exercendo atividades de atendimento aos segurados, e 01 estagiário de nível superior 
(Economia). 

- 08 servidores efetivos: 04 assistentes de administração, 02 analistas de Planejamento, Gestão e Orçamento (Contábil e TI), 01 procurador 
jurídico e 01 assistente social. 

- 04 servidores cedidos: 01 assistente de administração, 01 analista de Planejamento, Gestão e Orçamento (Investimentos), 02 médicos. 

- 08 cargos em comissão: 05 assessores autárquicos, 03 membros da diretoria executiva. 

 

Treinamentos/ Capacitação de servidores/ membros do conselho: 

Participação no 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS e do 9º Congresso Estadual da ASSIMPASC, com as seguintes 
palestras: 

A ATUAL ECONOMIA BRASILEIRA E OS INVESTIMENTOS DO RPPS - a implantação da EC 103 como garantia da sustentabilidade da 
previdência pública; 

Os limites da 3922 ante ao novo cenário - o Pró-gestão como ferramenta de gestão de investimentos 

Governança nos investimentos - controles de riscos, compliance e controle interno 

Investimentos no exterior - o que devemos saber para investir - tipos de fundos, governança, riscos 

LRP e os investimentos dos RPPS 

O papel dos Conselhos na aprovação, acompanhamento e execução da política de investimentos 
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Fundo Multimercado: sua importância no cenário dos juros atuais 

Investimentos estruturados e sua importância no cenário dos juros atuais 

Ética na gestão dos investimentos - conflitos, responsabilidades e obrigações de Gestores, Conselheiros e membros do Comitê 

Renda Fixa: sua importância no cenário dos juros atuais 

Fundos de ações e sua importância no cenário de juros atuais 

O papel do Comitê de Investimentos e sua funcionalidade - melhores práticas 

Há necessidade de novos ativos para os RPPS no cenário dos juros atuais? 

Gestão de longo prazo - O ALM como ferramenta de gestão e as oportunidades 

O papel dos órgãos reguladores e fiscalizadores e os efeitos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4695/2018 nos investimentos 
dos RPPS  

GIRO ABIPEM – As repercussões da implantação da EC 103/2019 nos RPPS em 12 de fevereiro de 2020, cumprindo carga horária de 8 
horas; 

Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (Turma FEV/2020). 

Sistema Eletrônico de Informações SEI, pelo ENAP. Carga 20hr 

“Trilha Mercado Financeiro de A a Z” – ANBIMA – com carga horária de 5 horas. Curso realizado de 17/04/2020 – 23/04/2020 
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

MÊS ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO RESTOS A PAGAR TOTAL MENSAL 

JANEIRO R$ 280.161,01 R$ 88.038,62 R$ 368.199,63 

FEVEREIRO R$ 609.463,86 R$ 18.691,28 R$ 628.155,14 

MARÇO R$ 655.819,72 R$ 215.202,08 R$ 871.021,80 

ABRIL R$ 211.768,16 R$ 602.611,79 R$ 814.379,95 

MAIO R$ 704.474,34 R$ 11.260,27 R$ 715.734,61 

JUNHO R$ 210.944,06 R$ 101.579,61 R$ 312.523,67 

TOTAL R$ 2.672.631,15 R$ 1.037.383,65 R$ 3.710.014,80 
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GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 8666/93 - Art. 24 II 
NÚMERO DO 
PROCESSO 

DATA 
PROTOCOLO VALOR OBJETO 

COMPRA 
Nº 

1316-5/2020 16/1/2020 R$ 339,00 Aquisição de material de consumo (copos descartáveis) 01 
1319-9/2020 16/1/2020 R$ 2.540,00 Aquisição de galões de água e copos com água 02 
1322-3/2020 17/1/2020 R$ 10.920,00 Inscrições referente participações em eventos e congressos 03 
1318-1/2020 17/1/2020 R$ 19.350,12 Aquisição de passagens aéreas 04 
1320-7/2020 17/1/2020 R$ 4.523,15 Hospedagens 05 
1323-1/2020 17/1/2020 R$ 260,00 Traslados 06 

  23/1/2020 R$ 1.070,00 Conserto de Impressoras 07 

  28/1/2020 R$ 223,00 
Renovação certificado digital e-CPF Denise Durães 
Rodrigues 08 

00034/2020 3/2/2020 R$ 290,00 Aquisição certificado digital e-CPF Angie de Araujo 09 
00038/2020 6/2/2020 R$ 543,10 Aquisição de material de limpeza 10 
00039/2020 7/2/2020 R$ 2.051,82 Aquisição de material de consumo(café e açúcar) 11 
00059/2020 26/2/2020 R$ 1.359,58 Publicações 12 
00064/2020 27/2/2020 R$ 6.729,80 Aquisição de pacotes de Licenças Microsoft Office 13 
00069/2020 28/2/2020 R$ 7.342,53 Aquisição de material de escritório 14 

0107/2020 25/3/2020 R$ 1.512,00 
Contratação de Agente de Integração para concessão de 
Estagiários 15 

   cancelada 16 
147/2020 11/05/2020 R$ 328,72 Aquisição de equipamentos elétricos para câmara da sede 17 
148/2020 12/05/2020 R$ 699,99 Aquisição de aparelho celular para uso no Iprejun 18 
173/2020 17/06/2020 R$ 158,10 Aquisição de álcool gel 19 

 TOTAL  R$ 66.375,93  
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PREGÃO - LEI 10.520/2002 

NÚMERO DO 
PROCESSO VALOR OBJETO PREGÃO 
39370-0/2019 R$ 54.000,00 Perícias Médicas aos Segurados do Iprejun 01/2020 
37738-0/2019 R$ 21.000,00 Prestação de serviços de auditoria independente 02/2020 

39369-2/2020 R$ 480.000,00 Censo Previdenciário 03/2020 

78/2020 R$ 265.573,52 
Aquisição de mobiliário para sede do Iprejun 
 

04/2020 

CONVÊNIO 
NÚMERO DO 
PROCESSO VALOR OBJETO CONVÊNIO 

49/2020 Sem ônus  Cessão da Servidora Cláudia George Musseli Cézar 03/2020 
 

Contratos vigentes em 31/03/2020 

CONTRATADO OBJETO VIGÊNCIA VALOR ANUAL 

Lumens Assessoria e Consultoria 
Atuarial 

Avaliação Atuarial 28/05/2020 a 
27/05/2021 

R$ 27.892,92 

Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 

Serviços de envio de 
correspondências 

08/10/2019 a 
07/10/2020 

R$ 4.038,00 

STAFF Auditoria Auditoria de demonstrativos 
contábeis 

27/02/2020 a 
26/02/2021 

R$ 21.000,00 

UniversalPrev Software e 
Consultoria 

Licença de uso do software 
previdenciário e folha. 

10/12/2019 a 
09/12/2020 

R$ 92.400,00 

GAP Consultoria Contábil Licença de uso do software 
contábil 

05/11/2019 a 
04/11/2020 

R$ 69.600,00 

Verocheque Refeições Cartão alimentação 06/10/2019 a 
05/10/2020 

R$ 196.396,50 

AREMBEPE  Consultoria e  
Treinamento 

Licença/ software de 
acompanhamento de 

investimentos 

24/08/2019 a  
23/08/2020 

R$ 2.075,43 
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CIEE Agenciamento de estágios 13/04/2020 a 
12/04/2021 

R$ 1.512,00 

Itaú Unibanco S/A Serviços de Custódia 
qualificada  

01/03/2020 a 
28/02/2021 

R$ 232.767,36  

Rosa Massoti Intercâmbio e 
Turismo   

Serviços de Cotação de 
Preços, Reservas e Emissão de 

Bilhetes de Passagens 

14/06/2020 a 
13/06/2021 

 
R$ 1.500,00 

RG Locações de Veículos Locação de um veículo, sem 
motorista, para o IPREJUN. 

23/07/2019 a 
22/07/2020 

R$ 16.296,00 

Instituto Totum De Desenv. E 
Gestão Empresarial Ltda 

 

Prestação de Serviços de 
Auditoria de Certificação Pró-

Gestão 

24/01/2019 a 
09/05/2022 

R$ 8.550,00 

 

CONTROLES INTERNOS 

Dentre as ferramentas de controle utilizadas pelo IPREJUN, podemos destacar: 

- Utilização do processo eletrônico de credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimento (Sistema SEI); 

- Atuação da área de compliance para análise dos processos de credenciamento das Instituições e Fundos, com o objetivo de garantir o 
cumprimento das normas regulamentares e processos internos; 

- Aplicação dos limites de orçamento para gestores e fundos de investimentos; 

- Avaliação de fundos de investimentos pela aderência das metas de rentabilidade, e demais controles previstos pela Política de Investimentos; 

- Registro das cotas de fundos de investimentos através de custódia qualificada; 

- Certificação no programa Pro-Gestão em maio/2019 – Nível IV; 

- Normatização das atividades e condutas dos conselhos e comitês, através da implantação dos regimentos internos; 

- Aprovação da Política de Investimentos 2020 e Regulamento de Orçamento e Seleção de gestores e fundos de investimentos; 
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- Certificação em Investimentos para conselheiros, membros de comitês e Diretoria Executiva; 

- Análise de dispersão e risco em fundos de investimento; 

- Manualização e mapeamento de todas as atividades desenvolvidas pelo IPREJUN, que podem ser facilmente acessadas através do site 
institucional; 

- Implementação da Política de Segurança da Informação; 

- Revisão do Código de Ética; 

- Revisão do Planejamento Estratégico para os próximos 5 anos, com plano de ação anual; 

Além disso, os procedimentos são analisados pelo Controle Interno, instituído em atendimento às normas decorrentes da Instrução 02/2008 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com emissão de relatórios mensais. 

 

IMAGEM INSTITUCIONAL 

O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí é Certificado no Programa Pro-Gestão RPPS – Nível IV, por ter atingido o nível de aderência 

IV em todas as 24 (vinte e quatro) ações do programa, distribuídas nas suas três dimensões: controles internos, governança corporativa e 

educação previdenciária.  

O Instituto também deu sequência ao Programa de Educação Previdenciária, com ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação 

específica, ofertadas aos servidores públicos municipais, aos segurados e beneficiários em geral (servidores ativos, aposentados e 

pensionistas), aos gestores, conselheiros e comunidade em geral. Nesse sentido, foram adotadas ações de diálogo com a sociedade, dentre 

elas: 

- Disponibilização de informativos sobre a reforma da previdência no site institucional do IPREJUN 
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-Seminários, destinados aos servidores e público em geral, previstos para o ano de 2020: 

Mês de realização Público alvo Local previsto: 

Maio/2020 Servidores Municipais Complexo Argos 
 

Junho/2020 Servidores Municipais Complexo Fepasa 
 

Agosto/2020 Servidores Municipais Paço Municipal 
 

Outubro/2020 Servidores Municipais Unidades de Saúde (a definir) 

 

Considerando a emergência em saúde pública em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização 

Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, e o disposto no art. 11º do Decreto Municipal 28.920/2020, a apresentação dos seminários 

poderá sofrer alterações. 
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CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E CONFORMIDADE 

CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E CONFORMIDADES 
PROCESSO ORIGEM  VALOR  

 0315425-22.2018.8.26.0500  PRECATÓRIO R$  39.332,23 
 0053385-51.2019.8.26.0500  PRECATÓRIO R$ 121.045,85 
 0427700-74.2019.8.26.0500  PRECATÓRO R$ 647.428,23 
 0427706-81.2019.8.26.0500  PRECATÓRIO R$   56.198,01 
 1016804-79.2017.8.26.0309  CUSTAS R$        299,46 

 0016166-63.2017.8.26.0309/02 HONORÁRIOS R$     7.328,29 
 TOTAL   R$ 871.632,07 

 

CONFOMIDADE: 

Atos Normativos:  01 a 09 – Remanejamentos orçamentários 

10 de 16/03/2020 - Disciplina o Atendimento prestado pelo IPREJUN em virtude da Epidemia de COVID 19 

11 de 03/04/2020 - Remanejamento Orçamentário para reforço da dotação orçamentária para aquisição de móveis para nova Sede do Iprejun 

12 de 06/04/2020 - Disciplina as contratações públicas pelo IPREJUN  em virtude da Epidemia de COVID-19 

13 de 04/05//2020 - Disciplina o regulamento de orçamento para gestores e fundos de investimentos 

14 de 11/05/2020 - Remanejamento Orçamentário - Criação de Dotação de Material de Consumo na Ação 7530 - Implantação da Sede do 
IPREJUN 

15 de 14/05/2020 - Designa os membros do Controle Interno do IPREJUN 

16 de 29/05/2020 - Disciplinamento do Atendimento prestado pelo Iprejun em virtude da Epidemia de COVID 19 
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17 de 03/06/2020 - Remanejamento Orçamentário - Reforço no saldo da dotação Serviços de Consultoria - Ação 8006 - Gestão Operacional do 
IPREJUN 

 

Instrução Normativa:   

01 de 08/06/2020 - Base de Contribuição de Cedidos 

 

Legislação: 

Lei 9.413 de 06 de abril de 2020 – Altera a Lei 5.894/2002 que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, para alterar 
disposições relativas à contribuição dos servidores públicos e ao percentual da taxa administrativa, e revoga dispositivos. 

Lei 9.435 de 09 de junho de 2020 – Altera a Lei 7.940/2012 que “reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso, ao Instituto de 
Previdência do Município de Jundiaí, de imóvel público situado em Vila Hortolândia, para a construção de sua sede, a fim de retificar a 
descrição do imóvel. 

 

Decretos Municipais 

Decreto 29.068 de 18/06/2020 - Estabelece as normas e procedimentos para a realização de recenseamento previdenciário abrangendo todos 
os servidores públicos ativos titulares de cargo efetivo, aposentados e pensionistas do IPREJUN. 
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VI - CANAIS DE ATENDIMENTO 

Estatísticas de atendimentos prestados pelo IPREJUN: 

- Atendimento presencial:   Suspenso em virtude da pandemia pelo Covid 19. 

- Atendimento em perícia:  Suspenso em virtude da pandemia pelo Covid 19. 

 

 

Jundiaí/SP, 30 de junho de 2020 

 

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO 

Diretor-Presidente 

 

 

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR                                                                              ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN 

   Diretora do Depto. Planejamento, Gestão e Finanças                                                                         Diretora do Depto. de Benefícios  


