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Apresentação

O relatório de Governança Corporativa é uma forma de prestação de contas aos segurados e à sociedade, e reforça o
compromisso do RPPS com a transparência.
Com esta 3ª edição de nosso relatório de Governança temos como objetivo destacar a atuação e os resultados da Gestão
do IPRED,  que  se  empenha em proporcionar  qualidade  na  prestação  dos  serviços  e  das  informações  aos  nossos
segurados. Esperamos desta forma oferecer mais transparência em nossa atuação, destacando sempre a importância do
IPRED como entidade sólida no sistema previdenciário dos RPPS no Brasil. 
Esta edição apresenta o resultado das ações realizadas em 2021.
 

O IPRED

O Instituto  de  Previdência  do  Servidor  Municipal  de  Diadema  –  IPRED,  entidade  autárquica,  com personalidade
jurídica  própria  de  direito  público  e  com  autonomia  patrimonial,  financeira  e  administrativa,  criado  pela  Lei
Complementar nº 35, de 13 de janeiro de 1995, é o órgão gestor do RPPS. 

Compete ao IPRED:
I.  deferir,  mediante  o  devido  processo  legal  e  quando  for  de  direito,  as  solicitações  de  aposentadoria  e  pensão
apresentadas pelos segurados ou seus dependentes, respectivamente;
II.  assegurar  o pagamento dos proventos  de aposentadoria  aos  segurados ou o benefício  de pensão por morte aos
respectivos beneficiários;

O IPRED é composto pelos seguintes órgãos:
I. Diretoria Executiva;
II. Conselho Deliberativo;
III. Conselho Fiscal.

 Sede do IPRED

Endereço: Rua Orense, 41, 17º andar, Vila Conceiçăo, Diadema 
Telefone: (11) 4043-3779
E-mail: ouvidoria@ipreddiadema.sp.gov.br
Atendimento ao público: De segunda a sexta-feira, das 8 às 17h
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Administração

 Conselho Deliberativo

Além do controle, deliberação e orientação administrativa do IPRED, compete ao Conselho Deliberativo decidir sobre
as seguintes matérias:

 I.       aprovação dos cálculos atuariais para a manutenção de todos os planos mantidos pelo RPPSD;
II.       aceitação de doações, com ou sem encargos;
III.     plano normativo de aplicação do patrimônio;
IV.    aquisição e alienação de bens imóveis,  constituição de ônus ou direitos reais sobre estes  e imobilização de
recursos do IPRED;
V.    relatório anual após a apreciação de auditores independentes, para posterior encaminhamento à Câmara Municipal;
VI.     aprovação do orçamento-programa anual do IPRED, para apreciação do Poder Executivo e consolidação ao
projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal;
VII.    recursos interpostos por segurados de decisões da Diretoria Executiva;
VIII.    determinação de inspeções, auditoria ou tomadas de contas, sendo-lhe facultado confiá-los a peritos estranhos ao
IPRED;
IX.    exercer as funções de fiscalização;
X.    acompanhamento da execução orçamentária mensal;
XI.    prestação de contas bimestral;
XII.    deliberar sobre decisões da Diretoria Executiva que não foram unânimes, excetuando-se aquelas de competência
exclusiva de cada Diretor definidas nesta Lei, referendando-as ou rejeitando-as, desde que seja apresentado recurso por
algum Diretor ao Conselho Deliberativo;
XIII.     sugerir  ao Diretor  Superintendente,  ao Prefeito  Municipal,  ou  de  quem for  a  competência,  a  abertura  de
sindicância e a suspensão preventiva de qualquer Diretor, Chefe ou servidor do IPRED, por motivo de irregularidades
administrativas, não cumprimento das determinações emanadas pelo Conselho Deliberativo, mau desempenho de suas
funções,  que causem lesões  ao patrimônio  e  fundos do IPRED,  de conformidade  com o disposto no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Diadema;
XIV.    solicitar ao Diretor Superintendente a convocação de reuniões dos segurados, de natureza consultiva;
XV.    doações, empréstimos e bens móveis.

A composição do Conselho Deliberativo, integrado por 12 (doze) membros, necessariamente segurados, será paritária,
sendo um presidente, e os demais Conselheiros, nomeados pelo Prefeito, obedecidos os seguintes critérios:
I.       04 (quatro) conselheiros eleitos diretamente pelos segurados, entre seus pares, nos termos dos artigos 103 e 104;
II.     05 (cinco) conselheiros indicados pelo Prefeito, representando o Poder Executivo;
III.    01 (um) conselheiro indicado pelo Presidente da Câmara Municipal, representando o Poder Legislativo;
IV.    01 (um) conselheiro eleito pelos segurados inativos, nos termos dos artigos 103 e 104;
V.     01 (um) conselheiro indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema, representando a entidade.

As principais ocorrências e deliberações do Conselho Deliberativo, no ano de 2019, foram as seguintes: 

Reunião Principais deliberações
Ordinária de 23 de fevereiro

PAUTA:
1 - Eleicão para presidente, primeiro e segundo secretarios 
do conselho deliberativo.
2 – lndicação de conselheiro para o comite financeiro.
3 - Apresentação do novo superintendente e sua equipe.
4 - Apresentação das contas do 6°bimestre de 2020.
5 - Alteração da politica de investimentos.

      6 - Calendario de reuniões ordinárias

1- Eleição para presidente, primeiro e Segundo sec-
retarios do concelho deliberativo: lniciou-se a dis-
cussão para eleição dos membros que ocupariam
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os cargos de presidente, Primera e segunda secre-
tarias, o Sr. Rubens - Superintendente indicou os
seguintes nomes para ocupar os cargos: Sra. Sil-
vana Ferreira Caetano para-Presidente, e Sars Ana
Maria  da  Silva  Santos  e  Katia  Cheli  Kanazawa
como primeira  e  segunda  secretarias  respectiva-
mente. Foi colocada em votação entre os presentes
e as indicações foram aprovadas por unanimidade.

2- lndicação de conselheiro para o comite financeiro:
Sr.  Rubens  Xavier  indicou  Sr.  Wesley  De
Almeida Franco para compor o comite de investi-
mentos, e a indicação foi    aprovada por unanimi-
dade pelos conselheiros

3- -  Apresentação  do  novo  superintendente  e  sua
equipe: Com a palavra o Superintendente Rubens
Xavier Martins, que apresentou a nova equipe de
trabalho  do  lnstituto,  Sr.  Joao  Lopes  Alves  de
Almeida,  que  ocupara  o  cargo  de  diretor  finan-
ceiro, e a Sra. Lenira de Souza Cardozo que ocu-
para  a  chefia  de  serviços.  lnformou  aindaque  o
servidor Valter do Carmo Correa continuara com-
pondo a equipe de trabalho do lnstituto

Ordinária de 02 de março
PAUTA:

1- Aprovação de contas do 6º bimestre de 2020;

2- Apresentação e aprovação de alteração na po-
lítica de investimentos e carteira de investimen-
tos do 4°trimestre de 2020;

3- Indicação de membros para as comissões de
comunicação e aposentadorias

1- Sra. Silvana, presidente do conselho, pergunta se há dúvidas
em relação a apresentação das contas realizada na reunião do dia
23 de fevereiro de 2021, pelo Diretor Financeiro - Sr. João, não
havendo dúvidas coloca-se em votação:

2- Segue em votação ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE IN-
VESTIMENTOS e APROVAÇÃO DA CARTEIRA DE INVES-

TIMENTOS 4°TRIMESTRE:3-Segue a reunião com a nomeação 
dos membros para as comissões:

Comissão de Comunicação: Ana Claudia Gonzales, Robson de
Carvalho, Maria Imaculada de Oliveira, Antônio Mario Carneiro
Pereira e Michael Prince Faveiro Pinto. Comissão de aposenta-
dorias: Antônio Mario Carneiro Pereira, Ana Maria Da S. San-
tos.

Extraordinária de 11de março
PAUTA:

1- Apresentação do Estudo Atuarial
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Sr. João Almeida, diretor financeiro do Instituto, inicia a reunião
apresentando o Senhor Erick Leão Cavalar, representante da Exact-
tus Consultoria Atuarial, e este dá início a apresentação do Estudo
Atuarial.
Inicia dizendo que a apresentação tem como referência a data base
dos dados em 30/09/2020 e data- base dos cálculos em 31/12/2020.
Esta avaliação atuarial considerou os efeitos da Emenda Constituci-
onal  nº  103/2019,  Emenda  Constitucional  nº  41/2003,  Lei  nº
9.717/99, a Portaria 402, Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de
2018 e a Portaria SEPRT/ME nº 1.348 de 3 de dezembro de 2019,
entre outras legislações específicas, bem como as leis municipais:
Lei Complementar nº 220, de 12 de dezembro de 2005, Lei Com-
plementar nº 415, de 15 de dezembro de 2015.

Extraordinária de 18 de março Pauta: 
1- Aprovação/Deliberação Do Estudo Atuarial;

2- Indicação de Membro para o Comitê Financeiro; 

3- Indicação para Cursos de CPA10 / CPA 20 e CGRPPS.

1-A Sra. Silvana, Presidente do Conselho, inicia a reunião 
perguntando se algum Conselheiro(a) tem dúvidas sobre a 
apresentação realizada na semana passada pelo Sr. Erick Leão 
Cavalar, representante da Exacttus Consultoria Atuarial.
Sr. João de Almeida, Diretor Financeiro, reforça que o Estudo 
Atuarial apresentado tem como base os dados de 30/09/2020, a 
portaria 464/2018 e as premissas determinadas por lei.
Sra. Ana Lucia questiona sobre o período de elaboração do novo 
estudo atuarial e o censo que será realizado pela Prefeitura. Sr. 
Rubens responde que já foi montada uma comissão com a 
participação dos servidores do Instituto e da Prefeitura com o 
intuito de atualizar a base de dados cadastrais

2- INDICAÇÃO  DE  MEMBRO  PARA  O  COMITÊ
FINANCEIRO 
Sr. Rubens menciona que o Sr. Wesley de Almeida Franco será o
representante da Tesouraria junto ao comitê de investimentos e o
Sr. Gustavo Erasmo Vargas Peres assumirá o lugar do Sr. Wesley
no  conselho  deliberativo  e  consequentemente  no  comitê  de
investimentos. 
3- Indicação para Cursos de CPA10 / CPA 20 e  CGRPPS O Sr. João
de Almeida - Diretor financeiro, informa sobre os cursos CPA10,
CPA20 e CGRPPS, oferecidos pela Caixa Econômica Federal e a
Consultoria Dólar Bills, e disponibilizará o link para as inscrições
no grupo do  Conselho  Deliberativo  no WhatsApp  nos próximos
dias.

Ordinária de 20 de abril PAUTA: 
1- APRESENTAÇÃO  DO  RELATÓRIO  DE  GOVER-

NANÇA 2020.
2- APRESENTAÇÃO  DA  CARTEIRA  DE  INVESTI-

MENTOS 1º TRIMESTRE 2021.
3- APRESENTAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS

DO 1º BIMESTRE 2021
1 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA
2020 -  A Sra.  Silvana Ferreira Caetano Presidente do conselho
deliberativo inicia às 09hs30min, a reunião passando a palavra para
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o Sr. João Almeida, Diretor Financeiro do IPRED, que dá início a
apresentação do relatório de governança, que retrata todas as ações
realizadas pelo instituto no exercício de 2020, com o objetivo da
maior transparência no relacionamento entre instituto, segurados e
sociedade.
2 - APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
1º TRIMESTRE 2021 – O Sr. João Almeida, Diretor financeiro do
IPRED, apresentou os dados sobre o fechamento do 1° trimestre de
2021,  o  total  de  investimentos  em  renda  fixa  foi  de  R$
185.207.990,13  (71,38%),  o  total  de  investimentos  em  renda
variável  foi  de  R$  64.283.801,39  (24,78%) e  o  total  de
investimentos  no  exterior  foi  de  R$  9.968.316,82  (3,84%),
totalizando  R$  259.460.108,34 de  recursos.  A  rentabilidade  da
carteira em março foi positiva em R$ 2.231.663,41 (0,86%), já no
trimestre  encontra-se  negativa  em  -R$  2.662.746,65  (-0,95%),
contra  uma  meta  atuarial  de  3,37%.  A  carteira  se  encontra
enquadrada  em  relação  aos  limites  impostos  pela  resolução  N°
3922/10.
3 -  APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º
BIMESTRE 2021 -  O Diretor Financeiro, Senhor João Almeida,
dá início  à  prestação  de  contas  do  1º  bimestre  de  2021 com os
seguintes  dados financeiros:  Em relação as  receitas  correntes,  os
números apresentados sobre o realizado foram: sobre os servidores
ativos  o  total  de R$ 10.668.311,48,  aposentados  R$ 668.927,59,
COMPREV  R$  867.011,78   outras  restituições  R$  60.369,96,
rendimento das aplicações R$ 314.075,51, apresentando um total de
R$  12.601.207,84.  Em  relação  as  Receitas  Correntes  –  Intra-
Orçamentárias,  os  números  apresentados  foram  sobre  as
contribuições da Prefeitura no valor de R$ 8.044.452,36, Câmara -
R$ 386.147,62, IPRED - R$ 65.604,17, Florestan - R$ 21.225,92,
totalizando  R$  9.078.965,81.  Em  relação  aos  acordos  de
parcelamento foi realizado o pagamento de R$ 464.835,74 referente
ao acordo N°349/2021. A receita referente ao aluguel da central de
atendimento foi de R$ 96.700,00. O valor total de receitas correntes
e receitas correntes intra-orçamentárias foi de R$ 21.680.173,65. A
PMD deixou de repassar no período R$ 20.547.653,00 em relação a
parte  suplementar  de  12/2020  e  13°/2020  e  01/2021  e  R$
10.484.288,71 em relação ao parcelamento 719/2020, gerando um
total de R$ 31.031.941,71. Em relação às despesas administrativas
o total foi de R$ 609.290,68 englobando vencimentos e vantagens
fixas  -  R$  280.012,44,  material  de  consumo  -  R$  1.378,34,
passagens  e  despesas  com  locomoção  -  R$  700,00,  serviços  de
terceiros pessoa jurídica R$ 44.317,33, obrigações tributárias - R$
274.882,57,  já  com  despesas  previdenciárias,  o  total  foi  de  R$
28.150.217,64,  englobando  aposentadorias  -  R$  26.199.547,15,
pensões  -  R$  1.950.670,49,  totalizando  as  despesas  em  R$
28.759.508,32.  O  déficit  financeiro  no  período  foi  de  –  R$
7.079.334,67. Em relação à carteira de investimentos do Instituto:
A  carteira  previdenciária  encerrou  o  1°  Bimestre  com  R$
254.387.016,90,  a  carteira  administrativa  finalizou  com  R$
8.812.152,05,  totalizando  R$  263.199.168,95  de  carteira.  Em
relação  a  avaliação  dos  imóveis  do  Instituto,  o  imóvel  onde  se
localiza a central de atendimento foi avaliado em R$ 30.601.000,00
e a sede do Instituto em R$ 6.088.000,00. A taxa de administração
para o período de 2021 foi de R$ 5.060.854,34 e foram utilizados
R$  609.290,68,  12,04%  dos  recursos,  ficando  um  saldo  de  R$
4.451.563,66.

Extraordinária de 29 de abril PAUTA: 

1-APROVAÇÃO DE CONTAS DO 1º BIMESTRE DE 2021.
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2- APROVAÇÃO DO PLANO DE POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS E CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 1º 
TRIMESTRE 2021.
3- APROVAÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA.
4- LEITURA DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E DISCUSSÃO.
1-APROVAÇÃO DE CONTAS DO 1º  BIMESTRE DE 2021.
Sra. Silvana,  presidente do conselho,  pergunta se há  dúvidas em
relação à apresentação de contas da reunião do dia 20 de abril de
2021, realizada pelo Diretor financeiro Sr.  João de Almeida, não
havendo dúvidas coloca-se em votação
2-  APROVAÇÃO  DO  PLANO  DE  POLÍTICA  DE
INVESTIMENTOS E CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 1º
TRIMESTRE 2021. Sra. Silvana presidente do conselho pergunta
se há dúvidas em relação à apresentação de contas da reunião do dia
20 de abril de 2021, realizada pelo diretor financeiro Sr. João, não
havendo dúvidas coloca-se em votação
3-  APROVAÇÃO  DO  PLANO  DE  GOVERNANÇA.  Sra.
Silvana presidente do conselho pergunta se há dúvidas em relação à
apresentação  de  contas  da  reunião  do  dia  20  de  abril  de  2021,
realizada  pelo  Diretor  financeiro  Sr.  João,  não  havendo  dúvidas
coloca-se em votação

Ordinária de 22 de junho PAUTA:
1 - Prestação de contas do 2º bimestre de 2021;
2 – Informes: 

PEC 15/ 2021;
Alíquota Suplementar;
Censo Previdenciário;
Previdência Complementar;

1 - Prestação de contas do 2º bimestre de 2021
A Sra. Silvana abre a reunião informando a pauta e passa a palavra
ao Sr. João de Almeida para que inicie a apresentação da prestação
de contas. Sr. João Almeida inicia à prestação de contas do 2º bi-
mestre de 2021 com os seguintes dados financeiros: Em relação as
receitas correntes,  os números apresentados sobre o realizado fo-
ram: sobre os servidores ativos o total de R$ 17.683.314,28, apo-
sentados  R$  1.362.005,62,  COMPREV  R$  1.180.371,94   outras
restituições  R$  293.107,18,  rendimento  das  aplicações  R$
4.920.582,16, apresentando um total de R$ 25.485.443,51. Em rela-
ção as Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias, os números apre-
sentados foram sobre as contribuições da Prefeitura no valor de R$
15.637.649,11, Câmara -  R$ 514.578,09, IPRED - R$ 86.693,25,
Florestan - R$ 36.148,86, totalizando R$ 17.956.728,79. Em rela-
ção aos acordos de parcelamento foi realizado o pagamento de R$
1.419.785,22 referente ao acordo N°349/2021 . A receita referente
ao aluguel da central de atendimento foi de R$ 261.874,26. O valor
total de receitas correntes e receitas  correntes intra-orçamentárias
foi de R$ 43.442.172,30. A Prefeitura deixou de repassar no perío-
do R$ 20.547.653,00 referente a parte suplementar de Dezembro/
2020  e  Décimo  Terceiro  Salário/2020  e  Janeiro/2021  e  R$
21.248.330,23 referente ao parcelamento 719/2020, gerando um to-
tal de R$ 41.795.983,23. Em relação às despesas administrativas o
total foi de R$ 1.146.903,80 englobando vencimentos e vantagens
fixas  R$ 539.471,07, material de consumo  R$ 1.617,77, passagens
e despesas com locomoção  R$ 659,55, serviços de terceiros pessoa
jurídica R$ 101.330,06, obrigações tributárias  R$ 495.435,35. Com
relação  as  despesas  previdenciárias,  o  total  foi  de  R$
56.901.603,54,  englobando  aposentadorias  no  valor  de  R$
52.898.676,48, pensões - R$ 3.957.271,82, totalizando as despesas
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em R$ 58.048.507,34. O déficit financeiro no período foi de – R$
14.606.335,04. Em relação à carteira de investimentos do Instituto:
A  carteira  previdenciária  encerrou  o  2°  Bimestre  com  R$
248.027.363,39,  a  carteira  administrativa  finalizou  com  R$
9.327.213,14, totalizando R$ 257.354.576,53 na carteira. A taxa de
administração para o período de 2021 foi de R$ 5.060.854,34 e fo-
ram utilizados R$ 1.146.903,80, 22,66% dos recursos, ficando um
saldo de R$ 3.913.950,54.
2 – Informes:
2.1. - PEC 15/ 2021
Sr. Rubens discorre sobre a PEC 15/2021, apresentada pelo deputa-
do Silvio Costa Filho, em caráter de “úrgência”, que está sendo arti-
culada pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios) em ra-
zão das dividas junto aos Regimes Próprios de Previdência.  Essa
PEC possibilitará que os Municípios possam parcelar seus débitos
previdenciários em 240 meses.

2.2. – Previdência Complementar
Sr. Rubens fala sobre a Previdência Complementar, que tem 
prazo até 12/11/2021 para ser implantada,

2.3. - Censo Previdenciário
Sr. Rubens faz um relato sobre o Censo previdenciário. O últi-
mo censo foi em 2013. Esse ano foi constituído um grupo de 
trabalho inter- secretarias, que formulou uma proposta que foi
publicada através de decreto para o recadastramento dos ser-
vidores, previsto para iniciar em 01/07/2021 até 30/09/2021.

2.4. – Alíquota Suplementar
Sr. Rubens inicia falando da necessidade de solicitar através 
de lei a prorrogação do prazo para implantação da alíquota 
suplementar que foi extinta através da Lei Complementar 488
de 29/01/2021 que revogou a LC 415/15.

Extraordinária de 05 de julho
PAUTA:

1 – APROVAÇÃO DE CONTAS DO 2º BIMESTRE/ 
2021
2- OFÍCIO REFERENTE A PEC 15/2021;
3 - INFORMES;

1 – APROVAÇÃO DE CONTAS DO 2º BIMESTRE/ 
2021

2- OFÍCIO REFERENTE A PEC 15/2021;
A secretaria Ana Maria, apresentou o oficio acima citado e foi 
aprovado por unanimidade. 
3 - INFORMES;
Sr. Rubens informa que o recadastramento já está liberado 
via whatsAzapp e no link do IPRED.

Ordinária de 24 de agosto
PAUTA:

1 – APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO 3º BIMESTRE/ 2021
2–APRESENTAÇÃO  DA  CARTEIRA  DE
INVESTIMENTO/LDB 2° TRIMESTRE/2021
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3 - INFORMES;

1 - Prestação de contas do 3º bimestre de 2021
A Sra. Silvana abre a reunião informando a pauta e passa a palavra
ao Sr. João de Almeida para que inicie a apresentação da prestação
de  contas.  Sr.  João  Almeida  inicia  à  prestação  de  contas  do  3º
bimestre de 2021 com os seguintes dados financeiros: Em relação
as receitas correntes, os números apresentados sobre o realizado
foram:  sobre  os  servidores  a vos  o  total  de  R$  24.621.135,04
aposentados R$ 2.070.625,05, COMPREV R$ 1.492.480,46  outras
res tuições  R$  302.752,66,  rendimento  das  aplicações  R$
9.262.028,51,  apresentando  um  total  de  R$  37.819.293,17.  Em
relação as Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias, os números
apresentados foram sobre as contribuições da Prefeitura no valor
de  R$  23.152.607,99,  Câmara  -  R$  644.616,76,  IPRED  -  R$
107.081,28,  Florestan  -  R$  51.071,80,  totalizando  R$
34.118.323,41.  Em  relação  aos  acordos  de  parcelamento  foi
realizado o pagamento  de R$  2.393.859,07  referente  ao acordo
N°349/2021, R$ 3.111.807,63 referente ao acordo N°351/2021, R$
3.782.602,97  referente  ao  acordo  N°308/2021  e  R$  391.175,91
referente ao acordo N°309/2021 . A receita referente ao aluguel
da central de atendimento foi de R$ 483.500,00. O valor total de
receitas correntes e receitas correntes intra-orçamentárias foi de
R$ 71.937.616,58. A Prefeitura deixou de repassar no período R$
20.547.653,00 referente a parte suplementar de Dezembro/2020 e
Décimo Terceiro Salário/2020 e Janeiro/2021 e R$ 32.227.189,47
referente  ao  parcelamento  719/2020,  gerando  um  total  de  R$
52.774.842,47. Em relação às despesas administra vas o total foi
de R$ 1.739.590,82 englobando vencimentos e vantagens fixas  R$
851.352,67,  material  de  consumo   R$  2.323,11,  passagens  e
despesas com locomoção  R$ 659,55, serviços de terceiros pessoa
jurídica R$ 155.563,23, obrigações tributárias  R$ 719.350,13. Com
relação  as  despesas  previdenciárias,  o  total  foi  de  R$
93.296.050,65,  englobando  aposentadorias  no  valor  de  R$
86.606.101,90, pensões - R$ 6.579.444,01, totalizando as despesas
em R$ 95.035.641,47. O déficit financeiro no período foi de – R$
23.098.024,89. Em relação à carteira de inves mentos do Ins tuto:
A  carteira  previdenciária  encerrou  o  3°  Bimestre  com  R$
237.861.804,65,  a  carteira  administra va  finalizou  com  R$
9.793.411,12, totalizando R$ 247.655.215,77 na carteira. A taxa de
administração para o período de 2021 foi  de R$ 5.060.854,34 e
foram u lizados R$ 1.739.590,82,  34,37 % dos recursos,  ficando
um saldo de R$ 3.321.263,52.

2 – Carteira de Investimentos 2°Trimestre 2021
O representante da LDB, Sr  Douglas Lima abordou os seguintes
temas  relacionados  ao  cenário  macroeconômico  e  carteira  de
investimentos IPRED 2° trimestre de 2021.
Em relação ao fechamento da carteira no 2° trimestre  de 2021 a
carteira  fechou  com  um  total  de  R$  247.655.215,77,  sendo  R$
175.292.728,06  (70,78%)  em  renda  fixa,  R$  62.620.563,97
(25,29%)  em  renda  variável  e  R$  9.741.923,74  (3,93%)  em
investimentos no exterior. Vale observar que o artigo 8°III encontra
com o limite superior desenquadrado passivamente e o Instituto já
tomou as medidas necessárias a fim de realizar o enquadramento. A
rentabilidade  da  carteira  no  semestre  foi  positiva  em  R$
4.513.272,72 (1,87%), contra uma meta atuarial de 6,48%.
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Extraordinária de 01 de setembro 
PAUTA:
1 – APROVAÇÃO DE CONTAS DO 3º BIMESTRE/ 
2021
2  –  APROVAÇÃO   CARTEIRA  DE  INVESTIMENTO  3°
BIMESTRE/ 2021
3 – INFORMES

1,2 - APROVAÇÃO DE CONTAS E CARTEIRA DE IN-
VESTIMENTO DO 3º BIMESTRE/ 2021

3 - INFORMES;

Sr. Rubens Informa que referente a Lei  aprovada pela 
Câmara  onde faltava a  Fundação Florestan Fernan-
des  e Camara já foi atualizada. 

 Ordinária de 19 de outubro
PAUTA:

1 - Prestação de contas do 4º bimestre de 2021
2 - Carteira de Investimento 3° Trimestre
3 - Informes

1 - Prestação de contas do 4º bimestre de 2021
A Sra. Silvana abre a reunião informando a pauta e passa a palavra
ao Sr. João de Almeida para que inicie a apresentação da prestação
de contas. Sr. João dá  início a prestação de contas apresentando o
quadro de evoluçâo comparativa de 2020 com do quarto bimestre
2021. Comparando o fechamento de 2020 com o 4° Bimestre há a
redução  de  aproximadamente  253  ativos,  aumento  de  137
aposentados  e 32 pensionistas. Em relação as receitas correntes, os
números apresentados sobre o realizado foram: sobre os servidores
ativos o total de R$ 31.531.974,05 aposentados R$ 2.796.326,13,
COMPREV R$ 1.804.368,10,  outras restituições R$ 366.446,70,
rendimento  das  aplicações  R$  13.434.666,50,  apresentando  um
total  de  R$  50.029.159,21.  Em  relação  as  Receitas  Correntes  –
Intra-Orçamentárias,  os  números  apresentados  foram  sobre  as
contribuições da Prefeitura no valor de R$ 30.630.654,46, Câmara -
R$ 777.068,30, IPRED - R$ 129.023,46, Florestan - R$ 66.317,19,
totalizando  R$  50.463.814,91.  Em  relação  aos  acordos  de
parcelamento  foi  realizado  o  pagamento  de  R$  3.392.488,46
(parcelas  01  a  07)  referente  ao  acordo  N°349/2021,  R$
6.317.662,98 (parcelas 01 a 04) referente ao acordo N°351/2021,
R$  7.679.526,34  (parcelas  01  a  04)   referente  ao  acordo
N°308/2021 e R$ 794.173,72 (parcelas 01 a 04) referente ao acordo
N°309/2021  .  A  receita  referente  ao  aluguel  da  central  de
atendimento  foi  de  R$  676.900,00.  O  valor  total  de  receitas
correntes  e  receitas  correntes  intra-orçamentárias  foi  de  R$
100.492.974,12.  A  Prefeitura  deixou  de  repassar  no  período  R$
20.547.653,00 referente a parte suplementar de Dezembro/2020 e
Décimo Terceiro Salário/2020 e Janeiro/2021 e R$ 43.482.788,29
(parcelas 01 a 08) referente ao parcelamento 719/2020, gerando um
total de R$ 64.030.441,29. Em relação às despesas administrativas
o total foi de R$ 2.331.498,00 englobando vencimentos e vantagens
fixas   R$  1.118.717,27,  material  de  consumo   R$  3.690,85,
passagens  e  despesas  com locomoção  R$ 1.268,79,  serviços  de
terceiros pessoa jurídica R$ 207.415,69, obrigações tributárias  R$
988.530,27. Com relação as despesas previdenciárias, o total foi de
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R$  122.828.158,46,  englobando  aposentadorias  no  valor  de  R$
113.921.420,57, pensões - R$ 8.744.126,49, totalizando as despesas
em R$ 125.159.656,46. O déficit financeiro no período foi de – R$
24.666.682,34. Em relação à carteira de investimentos do Instituto:
A  carteira  previdenciária  encerrou  o  4°  Bimestre  com  R$
230.838.388,28,  a  carteira  administrativa  finalizou  com  R$
9.253.383,17, totalizando R$ 240.091.771,45 na carteira. A taxa de
administração  para o  período de  2021 foi  de R$ 5.060.854,34 e
foram utilizados R$ 2.331.498,00, 46,07 % dos recursos,  ficando
um saldo de R$ 2.729.356,34.

2 – Carteira de Investimentos 3°Trimestre 2021
fechamento da carteira no 3° trimestre de 2021 a carteira fe-
chou  com  um  total  de  R$  237.874.626,79,  sendo  R$
169.045.014,65 (71,06%) em renda fixa,  R$ 51.262.456,75
(21,55%) em renda variável e R$ 17.567.155,39 (7,39%) em
investimentos no exterior. Vale observar que todos os artigos
se encontram enquadrados em relação a resolução n°3922/10.
A rentabilidade da carteira no 3° trimestre foi negativa em R$
2.783.672,14,  porém  no  ano  se  encontra  positiva  em  R$
1.704.600,58. A meta atuarial no período foi de 11,21% e a
rentabilidade da carteira foi de 0,67%.

3 - Informes
Previdência Complementar 
Sr. Rubens;  informa sobre a obrigatoridade  Lei da Previdên-
cia Complementar que deve ser implementada até 
13/11/2021.

Censo Previdenciário 
Sr. Rubens, faz o relato sobre Censo previdenciário do IPRED, que
está em andamento, pois falta mais ou menos  586 aposentados e
pensionistas para fazer o recadastramento. 

 Audiência Publica  
Sr. Rubens, prôpos ao conselho fazer a ultima reunião do 
conselho deliberativo, junto com audiência pública na ca-
mara.

Compra do imovel IPRED
Sr. Rubens, informou que o auditor do ministerio da prev-
idência acatou a defesa do Instituto referente a aquisição do 
imovel  e encerrou o processo

Segregação da divida  da PMD junto ao IPRED
Sr. Rubens, informa que foi solicitado ao Ministerio do Tra-
balho e  Previdência a  desvinculação da divida referente a 
aliquata patronal e da aliquota complementar, para efetivação
do pagamento da aliquota patronal. No momento aguardando 
retorno dos orgão competentes acima citados.

Congresso dos Conselheiros
Sr. Rubens, informa sobre o Congresso dos Conselheiros que 
ocorrerá de 15 a 17/12/2021, no Esperito Santo e que tem três
vagas para o Conselho deliberativo
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Extraordinária  03 de novembro
PAUTA:
1 – APROVAÇÃO DE CONTAS DO 4º BIMESTRE/ 
2021;

2 – APROVAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMEN-
TOS 3º BIMESTRE/ 2021

Ordinária 14 de Dezembro
PAUTA:

1 - Prestação de contas do 5º bimestre de 2021
2 – Proposta orçamentária LOA 2022
3 - Informes

1 - Prestação de contas do 5º bimestre de 2021

A Sra. Silvana abre a reunião informando a pauta e passa a
palavra  ao  Sr.  João  de  Almeida  para  que  inicie  a
apresentação  da  prestação  de  contas.  Sr.  João  Almeida
inicia à prestação de contas do 5º bimestre de 2021 com os
seguintes  dados  financeiros:  Em  relação  as  receitas
correntes,  os  números  apresentados  sobre  o  realizado
foram:  sobre  os  servidores  ativos  o  total  de  R$
38.375.969,74,  aposentados  R$  3.534.138,01,  COMPREV
R$  3.252.184,81   outras  restituições  R$  380.090,18,
rendimento das aplicações R$ 16.903.735,36, apresentando
um  total  de  R$  62.569.231,83.  Em  relação  as  Receitas
Correntes – Intra-Orçamentárias, os números apresentados
foram sobre as contribuições da Prefeitura  no valor de R$
38.979.944,00,  Câmara  -  R$  924.823,08,  IPRED  -  R$
153.750,38,  Florestan  -  R$  83.893,81,  totalizando  R$
40.142.423,31. Em relação aos acordos de parcelamento foi
realizado  o  pagamento  total  até  o  5°  Bimestre  de  R$
26.988.609,14. A receita referente ao aluguel da central de
atendimento foi de R$ 870.300,00. O valor total de receitas
correntes e receitas correntes intra-orçamentárias foi de R$
130.570.564,28. A Prefeitura deixou de repassar no período
R$  20.547.653,00  referente  a  parte  suplementar  de
Dezembro/2020  e  Décimo  Terceiro  Salário/2020  e
Janeiro/2021 e R$ 55.134.622,08 referente ao parcelamento
719/2020,  gerando  um  total  de  R$  75.682.275,08.  Em
relação  às  despesas  administrativas  o  total  foi  de  R$
2.982.540,01 englobando vencimentos e vantagens fixas  R$
1.384.497,26,  material  de  consumo   R$  12.476,78,
passagens  e  despesas  com  locomoção   R$  5.268,79,
serviços  de  terceiros  pessoa  jurídica  R$  273.897,58,
obrigações  tributárias   R$  1.294.524,47.  Com  relação  as
despesas  previdenciárias,  o  total  foi  de  R$  152.975.918,
englobando aposentadorias no valor de R$ 141.631.917,37,
pensões - R$ 11.153.773,83, totalizando as despesas em R$
155.958.458,19. O déficit financeiro no período foi de – R$
25.387.893,91.  Em relação  à  carteira  de  investimentos  do
Instituto:  A  carteira  previdenciária  encerrou  o  5°  Bimestre
com R$  225.380.398,30,  a  carteira  administrativa  finalizou
com  R$  9.621.263,07,  totalizando  R$  235.001.661,37  na
carteira. A taxa de administração para o período de 2021 foi
de  R$  5.060.854,34  e  foram  utilizados  R$  2.982.540,01,
58,93% dos recursos, ficando um saldo de R$ 2.078.314,33.
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2 – Proposta orçamentária LOA 2022

Na sequência o Sr João deu continuidade, com a segunda
pauta do dia, a Proposta orçamentária LOA para o exercício
de  2022,  apresentando  o  total  de  ativos  –  5.847,
aposentados – 2.952 e pensionistas – 373, com um total de
segurados de 9.172 com base em 09/2021 e a previsão de
um  acréscimo  para  2022  em  305  segurados
aproximadamente.  Dando  prosseguimento  apresentou  a
proposta  sobre o total  de  receitas  em R$ 215.096.500,00,
divididos  da  seguinte  maneira:  receitas  correntes  –  R$
88.299.500,00,  receitas  correntes  –  intra-orçamentárias  R$
126.787.000,00  e  receita  de  capital  R$  10.000,00.  Em
relação as despesas o total de R$ 215.096.500,00, divididos
em  despesas  correntes  R$  4.478.000,00,  despesas  de
capital  R$  32.000,00,  ações  previdenciárias  R$
190.060.500,00,  resserva  de  contigência  taxa  de
administração  R$  526.000,00  e  reserva  de  contigência
previdenciária R$ 20.000.000,00.

3 – Informes

Sr.  Rubens  Xavier  Martins  –  Diretor  Superintendente  do
IPRED, informa que no dia 16/12/2021 a PMD enviará para a
Câmara Municipal um novo projeto de lei solicitando um novo
prazo de 06 meses para a alíquota suplementar e ao mesmo
tempo solicitando a autorização para um novo parcelamento
de 60 parcelas  da alíquota  patronal  que foi  segregada do
acordo  719/2020  que  foi  cancelado,  no  total  de
aproximadamente  R$  69.000.000,00  e  com  juros  e  multa
chegará  a  aproximadamente  R$  92.000.00,00.  Informa
também que já foi contratado um novo atuárioe que já está
trabalhando com o banco de dados para apresentação  de
um  novo  estudo,  que  leva  em  conta,  por  exemplo  o
recadastramento. O novo estudo deverá ser apresentado até
31/03/2022.

Por fim, foi composta uma mesa coordenada pela Sra 
Silvana Ferreira Caetano; Presidente do Conselho De-
liberativo Sr. Rubens Xavier Martins Superintendente 
do IPRED, Sr José de Filipp Junior; Prefeito; Josemu-
ndo Dario Queiroz; Presidente da Camara Municipal de
Diadema; Ritchie Soares Barbosa Martins, Presidente 
do Sindema para apresentação do balanço anual do 
IPRED

Extraordinária  22 de Dezembro PAUTA:
 
1. Aprovação da Prestação de contas do 5° bimestre/21;

2. Aprovação da Proposta de Lei Orçamentária Anual - 

LOA/2022 - IPRED;-

3.  Apresentação da Política de Investimentos/2022 bem 

como sua análise e aprovação

3.  Apresentação  da  Política  de

Investimentos/2022  bem  como  sua  análise  e
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aprovação.

João  apresenta  a  Polıt́ica  de  Investimentos  que  icará
disponiblizada no site do IPRED por  até10 anos. 

Silvana  informa  que  no  Congresso  para  conselheiros  foi
orientado que a maioria dos conselheiros deliberativos e todos
do conselho iscal precisam ter a certi icação CPA 10.
Rubens informa sobre a Lei 511/2021 aprovada na câmara
em 16/12/21, que autorizou o poder executivo celebrar acor-
dos para pagamentos parcelados dos débitos com o IPRED
em 60 prestações mensais e sucessivas, e dá destaque so-
bre a modificação da redação do artigo 7 do projeto de lei,
passando a vigorar com a seguinte redação: O poder execu-
tivo fica autorizado a adotar para a dívida previdenciária con-
solidada o parcelamento em até 240 meses.

Informa também que o novo cálculo atuarial atualizado dev-
erá se apresentado, ja com proposta de plano de amortiza-
ção, até o dia 30 de junho de 2022.

Ana Claudia  destaca que no Congresso foi  apresentada  a
possibilidade de outras formas de apresentação de Politica
de Investimento. Solicita que para o proximo ano a forma de
apresentação seja diferente,com prazo para leitura do mate-
rial , e não com apresentação e votação no mesmo dia. Pede
que para a prestação de contas os gastos sejam discrimina-
dos gasto a gasto. Destaca que a prefeitura só pode fazer
concessão  de aluguel  por  5  anos.  Para  cada  contrato  de
aluguel deve se estar discriminado o tempo.  
Ana Claudia diz que na ultima reunião do conselho do IPRED
com a presença do presidente  da camara e o prefeito,  se
sentiu coagida e intimidada, solicitando que as atas sejam
consultadas para ter ciencia das votações dos conselheiros. 

Ana Maria concorda com fala da Ana Claudia. Sugerir que a
partir de janeiro aconteça reuniao mensal para que os con-
selheiros possam discutir com mais propriedade sobre os as-
suntos pertimentes ao instituto,tais como: reforma previden-
ciaria, conceção do espaço da central de atendemento fun-
damentado em lei especifica, elaboração de um boletim infor-
mativo até o final de janeiro do IPRED para os servidores.
Acrescenta ainda que o papel  do conselho é de fiscalizar,
porém o conselho não tem poder sobre a decisão politica do
governo  sobre as  novas  legislação a exemplo do parcela-
mento em 240 vezes, que segundo a auditora que estava no
congresso de 15 à 17/2021 em Vitoria do Esperito Santo, o
Ministerio Público também não  pode interceder nesta sen-
tido, mas que o conselho tem o papel de fazer a denuncia no
Ministerio Público e Ministerio da Previdencia de RPPS. Ir ao
um congresso é nos colocar de fato com o que está aconte-
cendo no RPPS e acender os nossos alertas de como temos
que avaliar e propor formas de melhorar o RPPS dialogando
com o gestor, servidores no que se refere ao deficit do insti-
tuto,  como  contratação  através  de  concursos,  verficando
junto ao “Estudo Atuarial” qual a melhor aliquota patronal su-
plementar para a vida longa do RPPS,

Silvana pede que seja contratada uma consultoria para dar
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curso para os conselheiros, com liberação dos conselheiros
para formação e estudo no IPRED. Sugere a montagem de
grupo de estudos. 

Jorge concorda com todas as falas que o antecederam.

Rubens acha que o papel do conselheiro é este mesmo de
fazer a fiscalização e apontamentos. Diz que, não conseguiu
contratar uma consultoria para dar esta formação permanete
para os conselheiros, e que, no ano 2022,  espera que este
questa seja superada.
 
Esclarece que para a Politica de Investimento, há um comite
financeiro (João,  Weslei,  Gustavo e Rubens)  do IPRED e
um consultoria da LDB. 

Pretendem reformular a pagina do IPRED acrescentando a
apresentação  dos  conselheiros  dos  conselhos  deliberativo,
fiscal, comite de investimento,para que os servidores saibam
quem são.
No mês de maio de 2022, haverá eleição dos conselhos.
E a ideia é que no segundo semenstre de 2022, possamos
atualizar  a  Lei  Complementar  220,  de 12  de Dezmbro  de
2205. 

João diz que a capacitação dos conselheiros é uma grande
preocupação da secretaria  previdenciaria,  e esta  acatando
constantemente as sugestões apontadas a cada reunião do
conselho com foco na transparencia. 

Jorge concorda com a fala de Ana Maria e parabeliza o con-
selho pelas colocações de cada membro do conselho. 

Pós Congresso dos Conselheiros

Conselheiros  que  participaram   do  congresso  dos  que
ocorreu de 15 a 17/12/2021,  no  Esperito  Santo;  Conselho
deliberativo e fiscal; Ana Maria da Silva Santos; Ana Claudia
Gonzales de Araujo;  André Luis  da Silva  Ramos; Douglas
Roberto De Oliveira;  Silvana  Ferreira  Caetano;  Maria
Aparecida Pappi.
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Composição do Conselho Deliberativo 2021 – triênio 2019/2021
Presidente: Silvana Ferreira Caetano
Membros
Titulares:

Edmar de Souza Gomes
Gabriel Mesquita de Carvalho
Ana Cláudia Gonzales de Araújo
Ana Maria da S. Santos
Douglas Roberto de Oliveira
Katia Cheli Kanasawa
Maria Imaculada de Oliveira
Silvana Ferreira Caetano
Robson de Carvalho
Jorge Ferreira de Lima
Gustavo Erasmo Vargas Peres
José Pereira Barros

Membros
Suplentes: 

Ana Lúcia de Abreu
Gilvan Paulo de Lima
João Evangelista Domingues
Ulisses Woczinski
Sandra Regina da Silva
Ondina Ribeiro Silva e Souza
Leandro Wasques
Sofia Hatsu Stefani
Josenilton da Silva Abade
André Luiz Silva Ramos
Bruno de Souza Seto
Patricia Furtado Serra

 Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é órgão de controle interno do IPRED.
A composição do Conselho Fiscal, integrado por 04 (quatro) membros, necessariamente segurados, será paritária, sendo
02 (dois) indicados pelo Prefeito  representando o Poder Executivo, 01 (um) representante eleito  diretamente  pelos
segurados ativos e 01 (um) representante eleito diretamente pelos segurados inativos.
Compete ao Conselho Fiscal:
I.      examinar a qualquer época, contas, livros, registros e outros documentos;
II.    examinar e emitir parecer sobre balancetes, balanços, contas, atos de gestão econômico-financeira, inventários e
demonstrativos financeiros e atuariais;
III.    propor ao Conselho Deliberativo a contratação de profissional ou de entidade especializada a proceder a perícia
que julgue necessário;
IV.    lavrar em livro próprio as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames procedidos,
enviando cópia ao Conselho Deliberativo e aos órgãos fiscalizadores..
As principais ocorrências e deliberações do Conselho Fiscal, no ano de 2021, foram as seguintes: 

Reunião Principais deliberações
Ordinária de 26 de fevereiro pautas:

I- PRESTAÇÃO DE CONTAS do 60 BIMESTRE.
apresentada para análise a base de dados contábil referente ao 60

bimestre, nesse período o quantitativo de segurados do Instituto era
composto  por  6.133  segurados  ativos,  2.829  aposentados  e  341
pensionistas,  totalizando  9.303  segurados;  Receitas  Correntes:
Prevista  -  R$  51.351.OOO,OO,  Realizada  -  R$  66.138.862,89;
Receitas  de  Contribuicões:  Prevista  -  R$  38.921  .OOO,OO,
Realizada  -  R$  43.711.365,11;  Outras  Receitas  Correntes:
COMPREV:  Previsto  -  R$  1.200.000,00,  Realizado  R$
2.453.305,14;  Outras  Restituições:  Previsto  —  R$  30.000,00,
Realizado  —  R$  16.315,01;  Receita  Patrimonial:  Rendimento
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aplicações  financeiras:  Previsto  -  R$  11.200.000,00,  Realizado
19.957.877,33,  a  rentabilidade  da  carteira  no  período  foi  de  R$
5.793.433,35 correspondente a (3,39%), contra uma meta atuarial
de  10,64%,  inflação  no  período  de  4,52%;  Receitas  Intra  -
orcamentárias: Patronal Previsto - R$ 106.866.000,00, Realizado -
R$ 29.070.122,38;  Parcelamentos: Previsto  — R$ 97.322.000,00,
não houve repasse dos parcelamentos; O Sr. Rubens informou que
o montante de R$ 135.571.665,77 (referente aos parcelamentos), foi
parcelado  em  dezembro/2020  e  o  IPRED  está  aguardando  a
resposta da Secretaria de Previdência. A conselheira Pappi orientou
novamente  sobre  a  necessidade  de  ser  proposta  ação  contra  a
Prefeitura para cobrar os débitos acima. O IPRED deve ser o autor
da demanda. Aluguel: Previsto — R$ 1.047.000,00, Realizado —
R$  1.411.287,16,  Receitas  Totais:  Prevista  R$  256.556.000,00,
Realizada R$ 96.620.272,43; Despesas Administrativas: Previsão -
4.897.000,00,  Gasto  R$  3.227.233,42;  Despesas  Previdenciárias:
Prevista - R$ 190.379.000,00, Gasto - R$ 170.018.510,58;  Déficit
Financeiro:  R$  76.625.471  57;  Carteira  de  Investimentos
Consolidada  Previdenciária  e  Taxa  de  Administracão: R$
274.157.340,53,  correspondente  as  14  Instituições  Financeiras;
Evolucão  do  Patrimônio  em  2020:  Recursos  Financeiros  —
Previdenciários (2019) — R$ 357.689.449,97, (60  bimestre/2020) -
R$  264.731.348,41,  Imóveis  Previdenciário  (2019)  -
R$36.000.000,00, (60 bimestre/2020) - R$ 30.601.000,00, Recursos
Financeiros  -  Taxa  de  Administração  (2019)  -  R$ 6.290.332,93,
(2020) - R$ 9.425.992,22, Imóveis Administração IPRED (2019) -
R$  6.667.5£4,92,  (60  bimestre/2020)  -  R$  6.088.000,00.  A
conselheira Pappi sugeriu que a Procuradora do CPRED junto com
a Secretaria  de Assuntos  Jurídicos  da PMD solicitem o CRP —
Certificado de Regularidade Previdenciária judicial, tendo em, vista
que o CRP está suspenso desde janeiro/2019

II-  POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/RELATORIO DO
COMITÉ DE INVESTIMENTOS. 

Foi apresentado o relatório descrevendo o cenário económico no
Brasil  e  o  cenário  Internacional  que  continuam  apresentando
resultados negativos, pois os Governos e Bancos Centrais estão se
mostrando cautelosos em relação aos sinais recentes de melhora cia
atividade econômica, dispondo não apenas manter, mais ampliar os
estímulos  económicos  em caso  de  necessidade.  Ao  apresentar  a
carteira de investimentos do IPRED, o Sr. João informou que no 40

trimestre 2020, houve uma alteração no artigo 70 VII "b", renda fixa
no Crédito Privado e no artigo 80  II, "a" que foi reenquadrado em
razão da certificação do Prá-Cestão — Nível l, que possibilitou um
aumento  de  5%  tanto  na  renda  fixa  como  na  renda  variável,
composição  da  Carteira  de  investimento  no  40  trimestre  2020  -
Renda  Fixa:   R$  189.384.412,21  e  Renda  Variável:
30,92% - R$
84.762.928,42.

III- - ANÁLISE DE PROCESSOS: 02/20
Adiantamento  para  despesas  com Serviços  e  Encargos,  03/20  —
Adiantamento  para  despesas  com  Consumo,  396/20  —
Adiantamento para despesas na participação do Congresso Nacional
da ABIPEM

IV- -CALENDÁRiO DE REUNIÖES 2021: 
Às  próximas  reuniões  deste  Conselho  serão  realizadas  nos  dias:
22/04/2021, 23/06/2021, 25/08/2021, 20/10/2021 e 15/12/2021.
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Ordinária de 22 de abril I - RELATÓRIO DE GOVERNAÇA –
O Relatório de Governança foi apresentado pelo Diretor Financeiro,
no qual descreveu as açöes da Gestão do Instituto no decorrer do
exercício  de  2020  correspondentes  as  Despesas  com  benefícios
Previdenciários, Evolução das despesas com Folha de Pagamento,
Recadastramento,  Comprev,  Aplicação  das  Carteiras  de
Investimentos,  Custo  Previdenciário,  Evolução  do  Resultado
Técnico Atuarial, Controle Interno, Contratos, Açöes de Educação
Previdenciária e Audiências Públicas
II - PRESTAÇÃO DE CONTAS do 1 0 BIMESTRE:
Foi apresentada para análise a base de dados contábil referente ao 1
0 bimestre, 
nesse período o quantitativo de segurados do Instituto era composto
por 6.039 segurados ativos, 2.874 aposentados e 335 pensionistas,
totalizando  9.248  segurados;  Receitas  Correntes:  Prevista  —  R$
11.596.833,33,  Realizada  -  R$  12.601.207,84;  Receitas  de
Contribuicöes:  Prevista  -  R$  8.860.500,00,  Realizada  -  R$
11.359.750,59;  Outras Receitas Correntes: COMPREV: Previsto  -
R$  200.000,00,  Realizado  -  R$  867.011,78;  Outras  Restituições:
Previsto  -  R$  3.000,00,  Realizado  —  R$  60.369,96;  Receita
Patrimonial: Rendimento  aplicações  financeiras:  Previsto  —  R$
11.200.000,00,  Realizado  — R$ 2.533.333,33,  a  rentabilidade  da
carteira no período foi de R$ 314.075,51 correspondente a (-1,81%),
contra uma meta atuarial de 1,99%, inflação no período de 1,11%;
Receitas  Intra  —  orcamentárias: Patronal  Previsto  —  R$
9.409.000,00, Realizado - R$ 8.517.430,07; Parcelamentos: Previsto
-  R$  12.395.000,00,  Realizado:  R$  464.835,74,  os  valores  não
repassados  referentes  a  contribuição  patronal  parcial  (janeiro  e
Fevereiro),  e  referentes  ao  não  repasse  dos  parcelamentos
correspondem a R$ 31.031.941,71; O Sr. Rubens informou que a
alíquota  patronal  está  suspensa  até  julho/2021,  conforme  Lei
Complementar no  488/2021, a Sra. Pappi sugeriu novamente que o
Instituto  solicite  o  Certificado  de  Regularidade  Previdenciária
judicial, através de ação judicial que pode ser proposta em conjunto
com a  Procuradoria  da  Prefeitura,  e  o  Sr.  Rubens  informou que
havia solicitado à Procuradora do Instituto que verificasse junto aos
outros RPPS's  que solicitaram o CRP judicial por liminar. A Sra.
Pappi suspendeu a orientação dada na reunião anterior referente a
açäo  judicial  contra  a  Prefeitura  de  Diadema  em razão  dos  não
repasses  previdenciários,  porque a nova gestão comprometeu-se a
apresentar  cronograma  de  pagamentos  até  julho/2021.  Aluguel:
Previsto  o-  R$  169.500,00,  Realizado  -  R$  96.700,00,  Receitas
Totais:  Prevista  -  R$  33.570.333,33,  Realizada  -  R$
21.680.1736,65; Despesas Administrativas: Previsão — 688.269,23,
Gasto  -  R$  609.290,68;  Despesas  Previdenciárias:  Prevista  R$
27.582.666,67, Gasto - R$ 28.150.217,64; Déficit Financeiro: R$ -
7.079.334,67; Carteira de Investimentos Consolidada Previdenciária
e Taxa de Administração: R$ 263.199.168,95, correspondente as 14
Instituições  Financeiras;  Evolução  do  Patrimônio  em  2021:
Recursos  Financeiros  —  Previdenciários  (dez/2020)  —  R$
264.731.348,40, (10 bimestre/2021) - R$ 254.387.016,90, Imóveis
Previdenciário (dez/2020) - R$ 30.601 .ooo,oo, (1  0  bimestre/2021)
—  R$  30.601.000,00,  Recursos  Financeiros  —  Taxa  de
Administração (dez/2020) - R$ 9.425.992,22, (1  0  bimestre/2021) -
R$ 8.812.152,05, Imóveis Administração IPRED (dez/2020) - R$
6.088.000,00, (1 0 bimestre/2021) - R$ 6.088.000,00.

III-  RELATÓRIO  DE  INVESTIMENTOS  1  0

TRIMESTRE/2021.
no 1 0 trimestre 2021, a composição da Carteira de investimento no 1
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0 trimestre 2021 - Renda Fixa: 71,38% - R$ 185.207.990,13 e Renda 
Variável: 24,78% - R$ 64.283.801,39, a renda variável teve um 
resultado positivo no mês.

III — ANÁLISE DE PROCESSOS: 18/21
Contratação  de  empresa  para  fornecimento  de  certificado  digital,
19/21 — Aquisição e instalação de aparelho de central telefónica -
PABX, 44/21 Aquisição de uniformes para as Agentes de Serviços,
59/21 — Contratação de empresa para manutenção preventiva de
aparelhos de ar condicionado, 74/21 — Adiantamento para despesas
na  participação  do  30  Congresso  Brasileiro  de  Investimentos  de
RPPS's, 87/21 — Ren
ovação da Assinatura  do Diário Regional,  91/21 — Aquisição de
Seguro  contra  acidentes  pessoais  para  estagiárias,  109/21  -
Aquisição de Seguro contra acidentes pessoais para estagiárias.

Ordinária de 22 de junho  PRESTAÇÃO DE CONTAS do 20 BIMESTRE: Foi apresentada
para análise a base de dados contábil referente ao 20 bimestre, nesse 
período o quantitativo de segurados do Instituto era composto por 
5.974 segurados ativos, 2.924 aposentados e 351 pensionistas, 
totalizando 9.249 segurados; Receitas Correntes: Prevista - R$ 
23.193.666,67, Realizada - R$ 25.485.443,51; Receitas de 
Contribuições: Prevista — R$ 17.721.000,00, Realizada - R$ 
19.091,382,91; Outras Receitas Correntes: COMPREV: Previsto - 
R$ 400.000,00, Realizado - R$ 1.180.371,94; Outras Restituições: 
Previsto — R$ 6.000,00, Realizado -- R$ 293.107,18; Receita 
Patrimonial: Rendimento aplicações financeiras: Previsto - R$ 
5.066.666,67, Realizado
4.920.582,16, a rentabilidade da carteira no período foi de R$ 
1.324.102,90 correspondente a (0,57%), contra uma meta atuaria! 
de 4,13%, inflação no período de 2,35%, o bimestre fechou 
positivo, porém abaixo da meta atuarial; Receitas Intra — 
orcamentárias: Patronal Previsto — R$ 18.818.000,00, Realizado - 
R$ 16.275.069,31; Parcelamentos: Previsto 12.395.000,00, 
Realizado: R$ 1.419.785,22, o parcelamento realizado em 
dezembro/2020 não está sendo pago, mas a PMD está recorrendo 
devido a forma arbitrária em que foi firmado o parcelamento. O Sr. 
Rubens informou que está em andamento um PEC no Congresso 
para reparceiamento em 240 vezes, informou ainda que a PMD 
desde janeiro/2021 está pagando a parte patronal e a taxa de 
administração, bem como irá encaminhar projeto de lei para ser 
apreciado pela Câmara caso seja aprovada prorrogará a suspensão 
da alíquota suplementar até dezembro/2021 e também irá alterar a 
alíquota patronal de 14% para 16% e continuará a encaminhar os 
R$ 4.000.000,00; os valores não repassados referentes a 
contribuição patronal parcial (janeiro a abril), e referentes ao não 
repasse dos parcelamentos correspondem a R$ 41.795.983,23; 
Aluguel: Previsto — R$ 339.000,00, Realizado - R$ 261.874,26, 
Receitas Totais: Prevista - R$ 54.745.666,67, Realizada — R$ 
43.442.172,30; Despesas Administrativas: Previsão — 
1.573.282,05, Gasto R$ 1.146.903,80; Despesas Previdenciárias: 
Prevista - R$ 55.164.923,08, Gasto - R$ 56.901.603,54; Déficit 
Financeiro: R$ -14.606.335,04; Carteira de Investimentos 
Consolidada Previdenciária e Taxa de Administracão: R$ 
257.354.576,53, correspondente as 14 Instituições Financeiras; 
Evolução do Patrimônio em 2021: Recursos Financeiros 
Previdenciários (dez/2020) - R$ 264.731.348,40, (20 bimestre/2021)
- R$ 248.027.363,39, Imóveis Previdenciário (dez/2020) R$ 
30.601.000,00, (20 bimestre/2021) - R$
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30.601 .OOO,OO, Recursos Financeiros - Taxa de Administração 
(dez/2020) - R$ 9.425.992,22,
(20 bimestre/2021) R$ 9.327.213,14, Imóveis Administração IPRED
(dez/2020) - R$
6.086.000,00, (20 bimestre/2021) R$ 6 088.ooo,oo.

II  -  ANÁLISE  DE  PROCESSOS:  125/21  —  Contratação  de
empresa  para  prestação  de  serviços  de  avaliação  técnica  para
locação de  salas  do IPRED,  171/21 — Renovação  do seguro do
veículo oficial.

Ordinária de 25 de agosto I - CARTEIRA DE INVESTIMENROS DO 20 TRIMESTRE
Foi apresentado o relatório da prestadora de serviços de Consultoria
de  Investimentos  LDB  Empresas,  pelo  Senhor  João  -  Diretor
Financeiro, demonstrando as possibilidades de alocação — Renda
Fixa - Multimercado — Renda Variável; Marcação a Mercado que
representa os índices, seus retornos e seus riscos; Comportamento
das taxas — IPCA dos últimos 12 meses 8,99%, SELIC que até
04/08/2021  foi  de  5,25%,  Indicadores  até  30/07/2021  —
demonstram  que  os  investimentos  em  renda  variável  e  os
investimentos exterior estão dando um equilíbrio para a carteira do
Instituto, fechando 0 20 trimestre positivo em 1,87%.

II - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 BIMESTRE
Foi apresentada para análise a base de dados contábil referente ao 
30 bimestre, nesse período o quantitativo de segurados do Instituto
era composto por 5.945 segurados ativos, 2.935 aposentados e 
362 pensionistas, totalizando 9.242 segurados; Receitas 
Correntes: Prevista — R$ 34.790.500,00, Realizada R$ 
37.819.293,17; Receitas de Contribuicöes: Prevista - R$ 
26.581.500,00, Realizada - R$ 26.762,031 ,54; Outras Receitas 
Correntes: COMPREV: Previsto - R$ 600.000,00, Realizado
- R$ 1.492.480,46; Outras Restituições: Previsto - R$ 9.000,00, 
Realizado - R$ 302.752,66; Receita Patrimonial: Rendimento 
aplicações financeiras: Previsto
Realizado — R$ 9.262.028,51, a rentabilidade da carteira no 
período foi de R$ 4.513.272,72 correspondente a (1 ,87%), contra 
uma meta atuaria! de 6,48%, inflação no período de 3,71%, o 
bimestre fechou positivo, porém abaixo da meta atuarial; Receitas
Intra — orçamentárias: Prevista — R$ 36.312.000,00, Realizada 
— R$ 34.118.323,41; Contribuição Patronal para o RPPS: 
Previsto - R$ 28.227.000,00, Realizado - R$ 23.955.377,83; 
Parcelamentos: Previsto — R$ 37.185.000,00, Realizado: R$ 
9.679.445,58, foi apresentado ainda, o demonstrativo dos acordos 
firmados em 2021, que estão sendo pagos pela Prefeitura, a saber:
Acordo no 351/2021 — referente ao reparcelamento do Acordo 
006/2002 em 200 parcelas, Acordo 349/2021 - referente ao 
reparcelamento dos acordos 1024/2015 e 1103/2016 em 200 
parcelas, Acordo no 308/2021 — referente ao reparcelamento do 
Acordo 829/2018 em 60 parcelas (correspondente as parcelas de 
04/2017 a 04/2018) e Acordo no 309/2021 — referente ao 
reparcelamento do Acordo 829/2018 em 200 parcelas 
(correspondentes as parcelas de 12/2016 a 03/2017). o 
parcelamento realizado em dezembro/2020 não está sendo pago, 
mas a PMD está recorrendo devido a forma arbitrária em que foi 
firmado o parcelamento. os valores não repassados referentes a 
contribuição patronal parcial (janeiro a junho), e referentes ao não
repasse dos parcelamentos correspondem a R$ 52.774.842,47. O 
CRP — Cerificado de Regularização Previdenciária, ainda está 
suspenso e um dos impeditivos é a compra da sede do IPRED, 
que foi julgada irregular pela auditoria da Secretaria de 
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Previdência, mas o IPRED juntamente com a PMD solicitou a 
reavaliação da decisão. Aluguel: Previsto — R$ 508.500,00, 
Realizado — R$ 483.500,00, Receitas Totais: Prevista — R$
71.102.500,00, Realizada — R$ 71.937.616,58; Despesas 
Administrativas: Previsão —
2.364.423,08, Gasto - R$ 1.739.590,82;  Despesas Previdenciárias:
Prevista  82.747.384,62,  Gasto  -  R$  93.296.050,65;  Déficit
Financeiro: R$ -23.098.024,89; O déficit financeiro também reflete
a  suspensão  da  alíquota  suplementar  e  o  não  repasse  dos
parcelamentos.  Carteira  de  Investimentos  Consolidada
Previdenciária  e  Taxa  de  Administracão: R$  247.655.215,77,
correspondente  as  13  Instituições  Financeiras;  Evolucão  do
Patrimônio em 2021: Recursos Financeiros — Previdenciários (dez/
2020)  264.731.348,40,  (30  bimestre/2021)  -  R$  237.861.804,65,
Imóveis Previdenciário (dez/2020) R$ 30.601 .ooo,oo, (30 bimestre/
2021)  -  R$  30.601  .OOO,OO,  Recursos  Financeiros  -  Taxa  de
Administração (dez/2020) - R$ 9.425.992,22, (30 bimestre/2021) -
R$ 9.793.411 ,12, Imóveis Administração IPRED (dez/2020) - R$
6.088.000,00, (30 bimestre/2021) - R$ 6.088.000,00.
III — ANÁLISE DE PROCESSOS: 
207/21  —  Pregão  eletrônico  para  Contratação  de  empresa  para
prestação dos serviços de publicação de atos oficiais, publicidade e
outros assuntos de interesse do IPRED

Ordinária de 20 de outubro I  –  CARTEIRA  DE  INVESTIMENTOS  DO 3º  TRIMESTRE  –
2021:  Foi  apresentado  o  relatório  da  prestadora  de  serviços  de
Consultoria de Investimentos LDB Empresas,  pelo Senhor  João -
Diretor  Financeiro,  demonstrando as possibilidades de alocação –
Renda Fixa - Multimercado – Renda Variável; Marcação a Mercado
que representa os índices, seus retornos e seus riscos; o artigo 7º e a
carteira  de  renda  fixa  totalizou  em  R$  169.045.014,65
correspondente a 71,06% da carteira de investimentos; o artigo 8º
renda  variável  totalizou  R$  51.262.456,76,  correspondente  a
21.55%  da  carteira  de  investimentos;  o  artigo  9º  que  são  os
investimentos  no exterior  no momento está  protegendo a carteira
com os  resultados  positivos  e  corresponde  7,39%  da  carteira  de
investimentos.
II  -  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DO  4º  BIMESTRE:  Foi
apresentada para análise a base de dados contábil  referente ao 4º
bimestre, nesse período o quantitativo de segurados do Instituto era
composto  por  5.880  segurados  ativos,  2.966  aposentados  e  373
pensionistas,  totalizando  9.219  segurados;  Receitas  Correntes:
Prevista  –  R$  46.387.333,33,  Realizada  -  R$  50.029.159,21;
Receitas de Contribuições: Prevista – R$ 35.442.000,00, Realizada -
R$ 34.423.677,91; Outras Receitas Correntes: COMPREV: Previsto
–  R$  800.000,00,  Realizado  –  R$  1.804.368,10;  Outras
Restituições: Previsto – R$ 12.000,00, Realizado – R$ 366.446,70;
Receita Patrimonial: Rendimento aplicações financeiras: Previsto –
R$ 10.133,333,33, Realizado – R$ 13.434.666,50, a rentabilidade da
carteira  no  período  foi  de  R$  2.502.764,50  correspondente  a
(1,02%), contra uma meta atuarial de 9,45%, inflação no período de
5,67%, o Diretor Financeiro informou que o reflexo dos resgates
dos investimentos está aumentando o valor do PASEP e apesar de
não bater a meta atuarial o bimestre fechou positivo; Receitas Intra
–  orçamentárias:  Prevista  –  R$  87.894.000,00,  Realizada  –  R$
50.463.814,91; Contribuição Patronal para o RPPS: Previsto – R$
37.636.000,00,  Realizado  –  R$  31.603.063,41;  Parcelamentos:
Previsto – R$ 49.580.000,00, Realizado: R$ 18.183.851,50,. O CRP
– Cerificado de Regularização Previdenciária, ainda está suspenso.
Aluguel:  Previsto  –  R$  678.000,00,  Realizado  –  R$  676.900,00,
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Receitas  Totais:  Prevista  –  R$  134.281.333,33,  Realizada  –  R$
100.492.974,12;  Despesas  Administrativas:  Previsão  –
3.152.564,10, Gasto - R$ 2.331.498,00; Despesas Previdenciárias:
Prevista – R$ 110.329.846,15, Gasto – R$ 122.828.158,46; Déficit
Financeiro: R$ -24.666.682,34; O déficit financeiro também reflete
a suspensão da alíquota suplementar, bem como o não repasse de
R$ 64.030.441,29 referente a contribuição patronal do período de
janeiro a junho e do parcelamento nº 719/2020 parcelas 01 a 08. O
Diretor Financeiro informou referente ao parcelamento nº 719/2020
que o valor  da parcela ficou  em torno de R$ 6.000.000,00,  bem
como  informou  que  o  Prefeito  e  o  Superintendente  do  IPRED
solicitaram  o  cancelamento  do  referido  acordo.  A  partir  da
aprovação  da  PEC nº  15,  que  permitirá  o  parcelamento  em  240
vezes,  o  período que a alíquota  suplementar  ficou suspensa,  será
realizado um parcelamento em 240 vezes. Dos acordos que foram
reparcelados foram arrecadados mais de R$ 18.000.000,00. Carteira
de  Investimentos  Consolidada  Previdenciária  e  Taxa  de
Administração:  R$  240.091.771,45,  correspondente  as  13
Instituições  Financeiras;  Evolução  do  Patrimônio  em  2021:
Recursos  Financeiros  –  Previdenciários  (dez/2020)  –  R$
264.731.348,40, (4º bimestre/2021) – R$ 230.838.388,28, Imóveis
Previdenciário (dez/2020) – R$ 30.601.000,00, (4º bimestre/2021) –
R$ 30.601.000,00, Recursos Financeiros – Taxa de Administração
(dez/2020)  –  R$  9.425.992,22,  (4º  bimestre/2021)  –  R$
9.253.383,17,  Imóveis  Administração  IPRED  (dez/2020)  –  R$
6.088.000,00, (4º bimestre/2021) – R$ 6.088.000,00.
III  –  ANÁLISE DE PROCESSOS:  258/21  –  Adiantamento para
participação  no  XIV  Encontro  Jurídico  e  Financeiro;  288/21  -
Contratação de prestação de serviços de Assessoria Atuarial 300/21
– Aquisição de material de limpeza e higiene; 319/21 – Contratação
de  Seguro  contra  acidentes  pessoais  para  estagiário;  333/21  –
Capacitação de servidor através de curso em vídeo preparatório para
certificação bancária - CEA. CONCLUSÃO: 1 – Após análise dos
documentos  pertinentes  ao  4º  bimestre/2021,  este  Conselho
considera  que  os  procedimentos  realizados  pela  diretoria  do
Instituto de Previdência dos Serv. do Mun. de Diadema - IPRED
estão em conformidade com a legislação vigente, porém, devemos
ressaltar que apesar disso,  não podemos considerar que as contas
estão satisfatórias, tendo em vista o Déficit Financeiro apurado no
4º bimestre de 2021, principalmente em função do não repasse por
parte  do  Ente  das  contribuições  patronais,  decorrentes  já  de
pendências anteriores de repasses previdenciários. 2 - Em relação ao
processo  administrativo  analisado  não  foi  encontrada  nenhuma
irregularidade.  Referente  ao  9º  Congresso  Brasileiro  de
Conselheiros que será realizado nos dias 15 a 17 de dezembro, a
conselheira Pappi manifestou interesse em participar. Sem objeções,
a  reunião  deu-se  por  encerrada  as  16h00  (dezesseis  horas).  Eu
Lenira  de  Souza  Cardozo,  redigi  a  presente  ata  que  após  lida  e
aprovada será assinada por todos os membros. 

Ordinária de 15 de dezembro I  -  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DO  5º  BIMESTRE:  Foi
apresentada para análise a base de dados contábil  referente ao 5º
bimestre, nesse período o quantitativo de segurados do Instituto era
composto  por  5.858  segurados  ativos,  3.016  aposentados  e  390
pensionistas,  totalizando  9.264  segurados;  Receitas  Correntes:
Prevista  –  R$  57.984.166,67,  Realizada  -  R$  62.569.231,83;
Receitas de Contribuições: Prevista – R$ 44.302.500,00, Realizada -
R$ 42.033.221,48; Outras Receitas Correntes: COMPREV: Previsto
–  R$  1.000.000,00,  Realizado  –  R$  3.252.184,81;  Outras
Restituições: Previsto – R$ 15.000,00, Realizado – R$ 380.090,18;
Receita Patrimonial: Rendimento aplicações financeiras: Previsto –
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R$ 12.666,666,67, Realizado – R$ 16.903.735,36, a rentabilidade da
carteira  no  período  foi  de  R$  2.502.764,50  correspondente  a
(0,60%), contra uma meta atuarial de 13,07%, inflação no período
de 8,24%, o Diretor Financeiro informou que o reflexo dos resgates
dos investimentos está aumentando o valor do PASEP e apesar de
não bater a meta atuarial o bimestre fechou positivo; Receitas Intra
–  orçamentárias:  Prevista  –  R$  109.867.500,00,  Realizada  –  R$
68.001.332,45; Contribuição Patronal para o RPPS: Previsto – R$
47.045.000,00,  Realizado  –  R$  40.142.423,31;  Parcelamentos:
Previsto – R$ 61.975.000,00, Realizado: R$ 26.988.609,14. O CRP
– Cerificado de Regularização Previdenciária, ainda está suspenso.
Aluguel:  Previsto  –  R$  847,500,00,  Realizado  –  R$  870.300,00,
Receitas  Totais:  Prevista  –  R$  167.851.666,67,  Realizada  –  R$
130.570.564,28;  Despesas  Administrativas:  Previsão  –
3.940.705,13, Gasto - R$ 2.982.540,01; Despesas Previdenciárias:
Prevista – R$ 137.912.307,69, Gasto – R$ 152.975.918,18; Déficit
Financeiro: R$ -25.387.893,91; O déficit financeiro também reflete
a suspensão da alíquota suplementar, bem como o não repasse de
R$ 75.682.275,08 referente a contribuição patronal do período de
janeiro a junho e do parcelamento nº 719/2020 parcelas 01 a 08.
Carteira  de  Investimentos  Consolidada  Previdenciária  e  Taxa  de
Administração:  R$  235.001.661,37,  correspondente  as  13
Instituições  Financeiras;  Evolução  do  Patrimônio  em  2021:
Recursos  Financeiros  –  Previdenciários  (dez/2020)  –  R$
264.731.348,40, (5º bimestre/2021) – R$ 225.380.398,30, Imóveis
Previdenciário (dez/2020) – R$ 30.601.000,00, (5º bimestre/2021) –
R$ 30.601.000,00, Recursos Financeiros – Taxa de Administração
(dez/2020)  –  R$  9.425.992,22,  (5º  bimestre/2021)  –  R$
9.621.263,07,  Imóveis  Administração  IPRED  (dez/2020)  –  R$
6.088.000,00, (5º bimestre/2021) – R$ 6.088.000,00.
CONCLUSÃO: 1 – Após análise dos documentos pertinentes ao 5º
bimestre/2021,  este  Conselho  considera  que  os  procedimentos
realizados pela diretoria do Instituto de Previdência dos Serv. do
Mun. de Diadema - IPRED estão em conformidade com a legislação
vigente, porém, devemos ressaltar que apesar disso, não podemos
considerar que as contas estão satisfatórias, tendo em vista o Déficit
Financeiro  apurado  no  5º  bimestre  de  2021,  principalmente  em
função do não repasse por parte do Ente das contribuições patronais,
decorrentes já de pendências anteriores de repasses previdenciários.
A  ausência  da  conselheira  Pappi  se  justifica  em  razão  da
participação no 9ª Congresso Brasileiro de Conselheiros realizado
pela ABIPEM em Vitória/ES. Sem objeções, a reunião deu-se por
encerrada as 16h00 (dezesseis horas). Eu Lenira de Souza Cardozo,
redigi  a  presente  ata  que após lida  e  aprovada  será  assinada por
todos os membros. 

Composição do Conselho Fiscal 2019:

Presidente:  Washington Luiz Marchezepe
Membros:  Lenira de Souza Cardozo

 Marcia Rezende Pereira de Alencar
 Maria Aparecida Pappi Simoes da Silva Sousa

24



 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é composta por três membros, a saber:
I.       Diretor Superintendente: RUBENS XAVIER MARTINS
II.     Diretor Financeiro: JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA
III.    Diretor Previdenciário: ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA
Além da prática de todos os atos normais da Administração, no limite de sua competência, cabe à Diretoria Executiva:
I.       cumprir e fazer executar as diretrizes fundamentais e as normas gerais baixadas pelo Conselho Deliberativo;
II.     atender à convocação do Conselho Deliberativo;
III.    apresentar ao Conselho Deliberativo:
a)   o orçamento-programa e cálculos atuariais anuais;
b)   as normas gerais e planos de aplicação do patrimônio;
c)   as propostas de aquisição, edificação e alienação de bens imóveis, constituição de ônus ou direitos reais sobre estes
e imobilização de recursos do IPRED;
d)   as propostas sobre a aceitação de doações, subvenções e legados;
e)   as demonstrações financeiras e documentação pertinente, incluindo os balancetes mensais;
f)   os planos e programas de benefícios e serviços;
g)   as propostas para reforma da estrutura administrativa do IPRED;
h)   as recomendações sobre o quadro de pessoal do IPRED;
i)    as recomendações para a celebração de contratos, acordos e convênios;
j)    outros assuntos de interesse do IPRED;
IV.    promover cursos e seminários sobre previdência.

 Equipe

Nome Cargo e Função

ANDRE LUIZ SILVA RAMOS
AGENTE ADMINISTRATIVO II – COMPRAS E 
LICITAÇÕES

ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA DIRETOR PREVIDENCIÁRIO
ARICEIA SANTOS DE JESUS SILVA AGENTE DE SERVIÇO
MATANIAS BATISTA SANTOS MOTORISTA
EDLA CORREIA SIQUEIRA ASSISTENTE SOCIAL
ELAINE CORDEIRO DA SILVA RIGUEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO II - PROTOCOLO

GERALDO DE BARROS ALVES JUNIOR
AGENTE ADMINISTRATIVO II - ATENDIMENTO 
PREVIDENCIÁRIO

GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ CHEFE DA FOLHA DE BENEFICIOS
JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA DIRETOR FINANCEIRO
RUBENS XAVIER MARTINS DIRETOR SUPERINTENDENTE
LENIRA DE SOUZA CARDOZO CHEFE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA AGENTE DE SERVIÇO
MELANE MARIA CARDOSO CONTADORA
MICHAEL PRINCE FAVERO PINTO ANALISTA DE SISTEMAS
VALTER DO CARMO CORREA TÉCNICO EM CONTABILIDADE
THAIS FELIX PROCURADORA
VALTER DE CAMPOS ANTONIO MÉDICO PERITO
DOUGLAS BENTO CÂNDIDO TÉCNICO EM CONTABILIDADE
WESLEY DE ALMEIDA FRANCO AGENTE ADMINISTRATIVO II - TESOURARIA

HEESOSHELLE APARECIDA
AGENTE ADMINISTRATIVO II - ATENDIMENTO 
PREVIDENCIÁRIO

ALAIRTON JOÃO COSTA
AGENTE ADMINISTRATIVO II - ATENDIMENTO 
PREVIDENCIÁRIO

ANA LUCIA DE ABREU CONTROLE INTERNO
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RPPS – Regime Próprio de Previdência Social
O Regime Próprio de Previdência Social administra os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos servidores
municipais de Diadema e seus dependentes, e contava,  em 31/12/2021,  com o seguinte quantitativo de segurados e
beneficiários:
 

Ativos Aposentados Pensionistas
5829 2995 385

-4,96% 5,86% 12,90%

 Despesas com benefícios previdenciários

O IPRED  concedeu,  no ano  de  2021,  166  aposentadorias  e  44  benefícios  de  pensão em decorrência  de  óbito  de
segurados:

Aposentadorias Pensões Comprev Sentenças Judiciais

 R$    176.333.998,91  R$   13.978.122,24 R$   248.138,71  R$        55.630,98

 Evolução das despesas com Folha de Pagamento

Ano Fundo Previdenciário Órgão  de  origem
(se houver)

TOTAL

2019 R$ 162.016.406,06 R$ R$ 162.016.406,06
2020 R$ 170.018.510,58 R$ R$ 170.018.510,58
2021 R$ 190.615.890,84 R$ R$ 190.615.890,84

 Recadastramento

O  IPRED  conta  com um calendário  permanente  de  Recadastramento,  sendo  realizado  no  mês  do  aniversário  do
segurado conforme divulgado no site institucional. Em 2020 o recadastramento havia sido suspenso devido a COVID
19. Em 2021 através da portaria N°127/2021 o IPRED convocou todos os segurados para realização da prova de vida
entre 01/07/2021 a 30/09/2021.
Em 2021, tivemos um índice de recadastramento de 98,61%, entre aposentados e pensionistas.
De modo complementar as informações do Recadastramento, o IPRED também efetua o processamento de sua folha de
pagamentos cruzando os dados de benefícios com o sistema SISOB, que possibilita a identificação de segurados que
faleceram e tenham benefício ativo. 

 COMPREV

A COMPREV tem por objetivo operacionalizar a Compensação Previdenciária entre o RGPS e os RPPS, nos casos de
contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadorias e pensões. 
Em  2021 o  IPRED  recebeu  R$  6.678.306,89  da  Compensação  Previdenciária.  Em  contrapartida,  pagamos  R$
248.138,71 para o  INSS (RI – RGPS como Regime Instituidor). Seguem abaixo relação de valores recebidos e pagos
dos últimos 3 exercícios: 
 

Ano Valor recebido Valor pago
2019 R$ 1.904.657,91 R$ 0,00
2020 R$ 2.453.305,14 R$ 890.620,24
2021 R$ 6.678.306,89 R$ 248.138,71
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Financeiro

 Receitas e Despesas

Em 2021, o IPRED contabilizou as seguintes receitas:

Tipo de receita Valor
Receitas de contribuições (servidor) R$ 50.356.586,08
Outras  Receitas  Correntes  (comprev  e
res tuições.)

R$   6.175.923,72

Receita Patrimonial (Aplicações Financeiras) R$   36.332.497,64
Receita de contribuições (patronal) R$    71.700.142,75
Aluguéis R$     1.063.700,00
Parcelamentos R$    36.051.010,14

E no mesmo ano, as despesas foram as seguintes:
Tipo de despesa Valor
Folha de pagamento de benefícios R$ 190.616.663,63
Despesa Administrativa R$     3.870.829,88

 Patrimônio do RPPS

O patrimônio do IPRED, na data 31/12/2021, era composto por
R$  255.024.363,24  Ativos  Financeiros  (R$  265.024.363,24  -  PDD=Provisão  de  Devedores   Duvidosos   R$

10.000.000,00)   
R$      31.569.000,00 Imóveis – Previdenciário

R$        6.476.000,00 Imóvel – sede própria do IPRED
R$    219.200.739,36 Valores não repassados PMD
R$    614.425.518,90 Parcelamentos PMD
R$           222.688,55 Bens Móveis
R$             19.795,01 Outros
R$ 1.126.938.079,68  TOTAL DO PATRIMÔNIO EM 31/12/2021

 Aplicações Financeiras

Em 31 de dezembro  de 2021  os recursos do RPPS estavam aplicados em Renda Fixa e Renda Variável, conforme
distribuição a seguir:

Segmento Valor %
Renda Fixa R$ 183.896.082,04 72,14
Renda Variável R$   71.002.066,03 27,86

Em  2021 o Fundo Previdenciário  obteve uma rentabilidade equivalente  a  2,73  % diante  de  uma meta atuarial  de
16,02% (composta pelo IPCA + 5,44% aa). 
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 Evolução da Carteira de Investimentos

Mês R$

Dez/19 363.976.274,45

Dez/20 274.280.284,25

Dez/21 254.898.148,07

Investimentos por Administradora

VALOR dez/21
1 BRASIL 90.129.750,87 35,36%
2 SANTANDER 23.626.146,46 9,27%
3 CAIXA 28.537.280,47 11,20%
4 BRADESCO 22.319.178,50 8,76%
5 TARPON 3.707.032,14 1,45%
6 WESTER 58.725.465,07 23,04%
7 PATRIA 32.366,70 0,01%
8 BTG PACTUAL 4.791.074,73 1,88%
9 PLURAL 1.198.529,97 0,47%
10 OCCAM 7.372.942,37 2,89%
11 AZ QUEST 8.167.196,25 3,20%
12 Rio Bravo 2.393.362,13 0,94%
13 ICATU VANGUARDA 0,00 0,00%
14 MONGERAL AEGON 3.897.822,41 1,53%

TOTAL 254.898.148,07 100,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA
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TABELA COM FLUXO DE ENTRADAS E SAIDAS DE RECURSOS EM 2021

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Final
JANEIRO 274.157.340,63 11.559.426,44 12.777.977,99 270.690.211,54

FEVEREIRO 270.690.211,54 9.653.021,80 14.498.231,87 263.199.168,95

MARÇO 263.199.168,95 29.263.989,90 35.234.713,92 259.460.108,34

ABRIL 259.460.108,34 8.169.898,55 14.262.279,91 257.354.576,53

MAIO 257.354.576,53 26.099.896,57 28.874.914,98 256.786.686,20

JUNHO 256.786.686,20 48.357.941,68 58.471.453,85 247.655.215,77

JULHO 247.655.215,77 15.783.698,99 18.440.016,72 244.882.633,01

AGOSTO 244.882.633,01 24.387.390,53 27.284.008,90 240.091.771,45

SETEMBRO 240.091.771,45 39.802.344,38 41.246.325,12 237.874.626,79

OUTUBRO 237.874.626,79 15.163.214,06 17.880.858,23 235.001.661,37

NOVEMBRO 235.001.661,37 87.901.156,55 87.872.140,50 236.713.840,89

DEZEMBRO 236.713.840,89 44.681.553,60 29.757.099,17 254.898.148,07

TABELA COM FLUXO DE ENTRADAS E SAIDAS DE RECURSOS EM 2021

FLUXO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE RECURSOS EM 2021
APLICAÇÃO E RESGATES DOS INVESTIMENTOS

Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos é um órgão participativo do processo de análise, com o objetivo de gerenciar a aplicação de
recursos  conjuntamente  com  a  Diretoria  Executiva,  escolhendo  os  ativos,  delimitando  os  níveis  de  riscos  e
estabelecendo os prazos para as aplicações. 

Compete ao Comitê de Investimentos a elaboração da Política de Investimento, a qual é submetida para aprovação do
Conselho Deliberativo. Atualmente ele é composto por 04 membros: João Lopes Alves de Almeida, Rubens Xavier
Martins, Gustavo Erasmo Vargas Peres e Wesley de Almeida Franco. A maioria dos membros possuem a Certificação
Anbima CPA 10 e CPA 20.
Em  2021, o Comitê de  Investimentos realizou 12 reuniões ordinárias e 1 extraordinária. As principais  ocorrências e
deliberações do Comitê de Investimentos em 2021, foram as seguintes: 

Reunião Principais deliberações

Ordinária de 25 de janeiro :.1) Apresentação e alteração da função dos membros do comitê
Foi apresentado aos membros do comitê, o novo superintendente do
Instituto  e  novo  integrante  do  comitê  de  investimentos  (Rubens
Xavier Martins), e foi comunicada a alteração de função do Sr João
Lopes Alves  de Almeida,  novo Diretor  Financeiro  e  responsável
técnico deste comitê
2) Carteira de Investimentos do Instituto, Economia e despesas,
Cenário Macroeconômico. 
A carteira do IPRED encerrou o mês de Dezembro com um total de
R$ 274.157.340,63  de PL.  A rentabilidade da carteira  foi de R$
9.385.059,04 (3,48% no mês) e encerrou em 3,34% no ano de 2020.
Do PL da carteira, 69,08 % está alocado em fundos de renda fixa e
os  outros  30,92%,  em  fundos  de  renda  variável  (isto  é,
compreendendo também os de multimercado, imobiliários e FIP´s).
O boletim Focus de 08/01/2021 divulgou que o IPCA estimado para
2020 subiu em relação a quatro semanas, de 4,35% para 4,37%, em
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relação a 2021 se manteve estável em  3,34%. A Selic 2020 fechou
em 2,00%. Já para 2021 subiu de 3,00% para 3,25% em relação a 4
semanas.  Para o  PIB 2020 a  expectativa  continuou em recessão,
tendo uma  leve  melhora,  passando  de   -4,41% para  -4,37% em
2020, e em 2021 a expectativa caiu para 3,41%. A taxa de câmbio
fechou 2020 em  R$ 5,20, descendo para R$ 5,00 para 2021
3)  RECEITAS  E  DESPESAS  JAN  A  DEZ/2020: O  Diretor
Financeiro atualizou os demais membros do Comitê quanto ao total
de receitas e despesas previstas e realizadas de Janeiro a Dezembro
de 2020.
4)  DADOS  ATUALIZADOS  DO  FLUXO  DE  CAIXA  DOS
INVESTIMENTOS: O  Diretor  Financeiro  atualizou  os  demais
membros do Comitê sobre os dados atualizados do fluxo de caixa
dos investimentos.
5)  DÍVIDA  PMD  O  Diretor  Financeiro  atualizou  os  demais
membros  do  Comitê  sobre  o  novo  acordo  de  parcelamento
719/2020  de  22/12/2020  que  incorporou  todo  o  montante  das
competências  de  05/18  a  11/20  e  até  o  presente  momento  não
existem competências em atraso.

Ordinária de 12 de fevereiro 1-)  Carteira  de  Investimentos  do  Instituto,  Economia  e
despesas,  Cenário  Macroeconômico.  A  carteira  do  IPRED
encerrou o mês de janeiro com um total de R$ 270.690.211,54 de
PL. A rentabilidade da carteira foi de R$ -2.248.577,54 (-0,82% no
mês). Do PL da carteira, 69,3 % está alocado em fundos de renda
fixa  e  os  outros  30,7%,  em  fundos  de  renda  variável  (isto  é,
compreendendo também os de multimercado, imobiliários e FIP´s).
Os principais indicadores do Mercado segundo as estimativas do
Banco Central divulgadas no boletim Focus de 05/02/2021.
2-)  RECEITAS  E  DESPESAS  JAN  A  DEZ/2021: O  Diretor
Financeiro atualizou os demais membros do Comitê quanto ao total
de receitas e despesas previstas e realizadas de Janeiro a Dezembro
de 2021.
3) SOBRE OS VALORES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
Os valores calculados referente a alíquota de 1,5% para às despesas
administrativas do exercício de 2021
4) DÍVIDA DA PMD O sr. João atualizou os demais membros do
Comitê  sobre  o  montante  ainda  não  repassado  referente  as
contribuições  previdenciárias  devidas  pela  PMD  referente  as
competências 12/2020 e 13°/2020, totalizando R$ 13.201.754,64. A
PMD também deixou de repassar até o presente  a parcela de R$
5.469.884,83,  vencida  em  30/01/2021,  referente  ao  Acordo  de
Parcelamento  719/2020.  O  IPRED  já  encaminhou  o  ofício  ao
financeiro da PMD solicitando regularização da dívida.

Ordinária de 12 de março 1-)  Carteira  de  Investimentos  do  Instituto,  Economia  e
despesas,  Cenário  Macroeconômico.  A  carteira  do  IPRED
encerrou o mês de fevereiro com um total de R$ 263.199.168,95 de
PL. A rentabilidade da carteira foi de R$ -2.645.832,52 (-0,99% no
mês).  A  meta  atuarial  de  fevereiro  ficou  em 1,31%.  Do  PL  da
carteira, 68,82 % está alocado em fundos de renda fixa e os outros
31,18%,  em  fundos  de  renda  variável  (isto  é,  compreendendo
também os de multimercado, imobiliários e FIP´s). Os principais
indicadores do Mercado segundo as estimativas do Banco Central
divulgadas no boletim Focus de 05/03/2021.
2)  RECEITAS  E  DESPESAS  JAN  A  DEZ/2021: O  Diretor
Financeiro atualizou os demais membros do Comitê quanto ao total
de receitas e despesas previstas e realizadas de Janeiro a Dezembro
de 2021.
3) SOBRE OS VALORES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
Os valores calculados referente a alíquota de 1,5% para às despesas
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administrativas do exercício de 2021.

4) DÍVIDA DA PMD O sr. João atualizou os demais membros do
Comitê sobre o montante ainda não repassado referente as contri-
buições previdenciárias devidas pela PMD referente as competên-
cias 12 e 13/2020 e 01/2021, totalizando R$ 21.492.483,74. A PMD
também  deixou  de  repassar  até  o  presente  a  parcela  de  R$
5.479.021,59,  vencida  em 28/02/2021,  referente  a  2ª  parcela  do
Acordo de Parcelamento 719/2020. Somada à parcela 1, o total fica
em R$ 10.917.600,01. O IPRED encaminhou os Ofício nº 32 e 33
ao financeiro da PMD solicitando regularização da dívida. 

Ordinária de 16 de abril 1) Carteira  de  Investimentos  do  Instituto,  Economia  e
despesas,  Cenário  Macroeconômico.  A carteira  do IPRED
encerrou o mês de março com um total de R$ 259.460.108,34
de  PL.  A  rentabilidade  da  carteira  foi  de  R$  2.231.663,41
(0,92% no mês). A meta atuarial de março ficou em 1,38%. Do
PL da carteira, 71,38 % está alocado em fundos de renda fixa e
os  outros  28,62%,  em  fundos  de  renda  variável  (isto  é,
compreendendo também os de  multimercado,  imobiliários  e
FIP´s).  Os  principais  indicadores  do  Mercado  segundo  as
estimativas do Banco Central divulgadas no boletim Focus de
09/04/2021.

2) RECEITAS  E  DESPESAS  JAN  A  DEZ/2021: O  Diretor
Financeiro atualizou os demais membros do Comitê quanto ao
total de receitas e despesas previstas e realizadas de Janeiro a
Dezembro de 2021.

3) SOBRE  OS  VALORES  DA  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO:  Os  valores  calculados  referente  a
alíquota de 1,5% para às despesas administrativas do exercício
de 2021.

4)  DÍVIDA DA PMD O sr. João atualizou os demais membros
do Comitê sobre o montante ainda não repassado referente as
contribuições previdenciárias devidas pela  PMD referente as
competências  12  e  13/2020  e  01/2021,  totalizando  R$
21.749.334,98.  A  PMD  também  deixou  de  repassar  até  o
presente a parcela de R$ 5.603.235,85 vencida em 28/03/2021,
referente a 3ª parcela do Acordo de Parcelamento 719/2020.
Somada  às  parcelas  precedentes,  perfaz  um  total  de  R$
16.735.743,02. O IPRED encaminhou os Ofícios nº 42 e 43 ao
financeiro da PMD solicitando regularização da dívida.

Ordinária de 14 de maio 1) Carteira de Investimentos do Instituto, economia, cenários
e despesas. A carteira do IPRED encerrou o mês de abril com
um  total  de  R$  257.354.576,53  de  PL.  A  rentabilidade  da
carteira  foi  de  R$  3.986.849,55  (1,54%  no  mês).  A  meta
atuarial de março ficou em 0,73%. Do PL da carteira, 70,08 %
está alocado em fundos de renda fixa e os outros 29,92%, em
fundos de renda variável (isto é, compreendendo também os de
multimercado,  imobiliários,  FIP´s  e  exterior).  Os  principais
indicadores  do  Mercado  segundo  as  estimativas  do  Banco
Central divulgadas no boletim Focus de 07/05/2021.

2) RECEITAS  E  DESPESAS  JAN  A  DEZ/2021: O  Diretor
Financeiro atualizou os demais membros do Comitê quanto ao
total de receitas e despesas previstas e realizadas de Janeiro a
Dezembro de 2021

3) SOBRE  OS  VALORES  DA  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO:  Os  valores  calculados  referente  a
alíquota de 1,5% para às despesas administrativas do exercício
de 2021, deverão ser transferidos bimestralmente para a conta
administrativa  a  fim  de  constituir  reversa  para  a  referida
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finalidade.
4)  DÍVIDA DA PMD O sr. João atualizou os demais membros

do Comitê sobre o montante ainda não repassado referente as
contribuições previdenciárias devidas pela PMD referente as
competências  12  e  13/2020  e  01/2021,  totalizando  R$
21.949.748,16  já  atualizados.  A  PMD  também  deixou  de
repassar até o presente a parcela de R$ 5.603.235,85 vencida
em  28/04/2021,  referente  a  4ª  parcela  do  Acordo  de
Parcelamento  719/2020.  Somada  às  parcelas  precedentes,
perfaz um total de R$ 22.545.466,53. O IPRED encaminhou os
Ofícios  nº  51  e  52  ao  financeiro  da  PMD  solicitando
regularização da dívida. 

Ordinária de 18 de junho 1) Carteira de Investimentos do Instituto, economia, cenários
e despesas. A carteira do IPRED encerrou o mês de abril com
um  total  de  R$  257.354.576,53  de  PL.  A  rentabilidade  da
carteira  foi  de  R$  2.207.128,08  (0,92%  no  mês).  A  meta
atuarial de maio ficou em 1,28%. Do PL da carteira, 75,23%
estão alocados em fundos de renda fixa e os outros 24,77%,
em fundos de renda variável (isto é, compreendendo também
os  de  multimercado,  imobiliários,  FIP´s  e  exterior).  Os
principais indicadores do Mercado segundo as estimativas do
Banco Central divulgadas no boletim Focus de 18/06/2021.

2) )  RECEITAS E DESPESAS JAN A DEZ/2021: O Diretor
Financeiro atualizou os demais membros do Comitê quanto ao
total de receitas e despesas previstas e realizadas de Janeiro a
Dezembro de 2021.

3) SOBRE  OS  VALORES  DA  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO:  Os  valores  calculados  referente  a
alíquota de 1,5% para às despesas administrativas do exercício
de 2021.

4) DÍVIDA DA PMD O sr. João atualizou os demais membros
do  Comitê  sobre  o  montante  ainda  não  repassado  das
contribuições previdenciárias devidas pela PMD referente as
competências  12  e  13/2020  e  01/2021,  totalizando  R$
22.146.086,73 já atualizados. O IPRED encaminhou ofícios ao
financeiro  da  PMD  solicitando  regularização  da  dívida;
atualmente, segundo o sr. Rubens, ela segue em tratativas. Já
as  parcelas  não  repassadas  do  Acordo  de  Parcelamento
719/2020 e o restante dessa dívida foram incluídas nos novos
acordos de parcelamentos aprovados, cujas primeiras parcelas
foram pagas em 28/05/2021 e, portanto, estão em dia.

Ordinária de 16 de julho 1) Carteira de Investimentos do Instituto, economia, cenários
e despesas. A carteira do IPRED encerrou o mês de junho com
um  total  de  R$  247.655.215,77  de  PL.  A  rentabilidade  da
carteira foi de R$ 982.041,74 (0,40% no mês). A meta atuarial
de junho ficou em 0,98%. Do PL da carteira, 70,78% estão
alocados  em fundos  de  renda  fixa  e  os  outros  29,22%,  em
fundos de renda variável (isto é, compreendendo também os de
multimercado,  imobiliários,  FIP´s  e  exterior).  Os  principais
indicadores  do  Mercado  segundo  as  estimativas  do  Banco
Central divulgadas no boletim Focus de 09/07/2021.

2) RECEITAS  E  DESPESAS  JAN  A  DEZ/2021: O  Diretor
Financeiro atualizou os demais membros do Comitê quanto ao
total de receitas e despesas previstas e realizadas de Janeiro a
Dezembro de 2021.

3) SOBRE  OS  VALORES  DA  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO:  Os  valores  calculados  referente  a
alíquota de 1,5% para às despesas administrativas do exercício
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de 2021, deverão ser transferidos bimestralmente para a conta
administrativa  a  fim  de  constituir  reversa  para  a  referida
finalidade:

4) DÍVIDA DA PMD O sr. João atualizou os demais membros
do  Comitê  sobre  o  montante  ainda  não  repassado  das
contribuições previdenciárias devidas pela PMD referente as
competências  12  e  13/2020  e  01/2021,  totalizando  R$
22.430.762,28 já atualizados. O IPRED encaminhou ofícios ao
financeiro  da  PMD  solicitando  regularização  da  dívida;
atualmente, segundo o sr. Rubens, ela segue em tratativas, com
ofícios  99/2021  e  100/2021  encaminhados.  A  parcelas  não
repassadas do Acordo de Parcelamento 719/2020 somam R$
34.600.781,72.

Ordinária de 13 de agosto 1) Carteira de Investimentos do Instituto, cenários e despesas.
A carteira do IPRED encerrou o mês de julho com um total de
R$ 244.882.633,01 de PL. A rentabilidade da carteira foi de
R$ -116.265,03. A meta atuarial de julho ficou em 1,41%. Do
PL da carteira, 70,39% estão alocados em fundos de renda fixa
e  os  outros  29,61%,  em  fundos  de  renda  variável  (isto  é,
compreendendo também os de multimercado, imobiliários, FIP
´s e exterior). Os principais indicadores do Mercado segundo
as estimativas do Banco Central divulgadas no boletim Focus
de 13/08/20.

2) SOBRE  O  FUNDO  WESTERN  INDEX  500:  como
mencionado  em  reuniões  passadas,  o  limite  percentual  de
alocação da carteira no enquadramento legal (Artigo 8º, Inciso
III da 3.922/10) no qual o fundo WESTERN ASSET INDEM
500 está  submetido,  continua  extrapolado  pelo  4º  mês.
Também  foi  esclarecido  em  reunião  passada  que  o
desenquadramento dessa  aplicação  se deu de forma passiva,
isto é, o percentual de alocação no fundo ultrapassou o limite
de 10% permitido na lei em razão da valorização de suas cotas
e pela diminuição do PL da carteira do IPRED.

3) SOBRE O FUNDO BRADESCO IMA-B: Com os aumentos
na  taxa  de  juros  e  as  incertezas  no  cenário  doméstico  em
função da crise política os títulos de longo prazo são bastante
impactados de forma negativa. Em vista disso, especialistas de
mercado tem sugerido, atualmente, encurtar a carteira de renda
fixa, isto é, reduzir a posição em títulos de longo prazo, como
é  o  caso  do  fundo  BRADESCO  FI  RF  IMA-B,  no  qual  o
IPRED tem aplicado  pouco  mais  de  21,5  milhões  de  reais.
Com base nessa  recomendação,  o  diretor  financeiro  sugeriu
realocar  todo  esse  valor  para  o  fundo  BRADESCO  FI  RF
IMA-B5.

4) REPASSE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:  Conforme
decidido no início do presente  exercício, o valor referente a
taxa  de  administração  do  Instituto  deverá  ser  repassado  da
conta  previdenciária  para  a  conta  administrativa
bimestralmente,  equivalente  a  sexta  parte  do  total  em  cada
bimestre.

Ordinária de 23 de setembro 1) Carteira de Investimentos do Instituto, cenários e despesas.
A carteira do IPRED encerrou o mês de agosto com um total
de R$ 240.091.771,45 de PL. A rentabilidade da carteira foi de
R$ -1.894.243,19, -0,79%. A meta atuarial de agosto ficou em
1,34%. No ano a carteira está com 1,02% de rentabilidade. Do
PL da carteira, R$ 168.779.837,21, 70,30%, estão alocados em
fundos de renda fixa e os outros 71.311.934,24, 29,61%, em
fundos de renda variável (isto é, compreendendo também os de
multimercado,  imobiliários,  FIP´s  e  exterior).  Os  principais
indicadores  do  Mercado  segundo  as  estimativas  do  Banco
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Central divulgadas no boletim Focus de 17/09/202.
2) .Dívida da PMD: O valor atualizado da dívida da Prefeitura

de Diadema com Instituto, referente repasses de contribuições
patronais relativos às competências 12 e 13/20 e 01/21, está
em  23.202.902,77.  Os  gestores  estão  seguindo  com  as
negociações  para acerto  desse  valor  com a  possibilidade de
incluí-lo em novo acordo de parcelamento a ser aprovado.

Ordinária de 15 de outubro 1) Carteira  de  Investimentos  do  Instituto,  cenários  e
despesas. A carteira do IPRED encerrou o mês de setembro
com um total de R$ 237.874.626,79 de PL. A rentabilidade
da carteira foi de R$ -773.163,92, -0,32%. A meta atuarial de
setembro ficou em 1,61%. No ano a carteira está com 0,90%
de  rentabilidade.  Do  PL  da  carteira,  R$  169.045.014,65,
71,06%, estão alocados em fundos de renda fixa e os outros
68.829.612,14, 28,94%, em fundos de renda variável (isto é,
compreendendo também os de multimercado,  imobiliários,
FIP´s  e  exterior).  Os  principais  indicadores  do  Mercado
segundo  as  estimativas  do  Banco  Central  divulgadas  no
boletim Focus de 08/10/2021.

2) Dívida da PMD: O valor atualizado da dívida da Prefeitura
de  Diadema  com  Instituto,  referente  repasses  de
contribuições patronais relativos às competências 12 e 13/20
e  01/21,  está  em  23.574.421,53  e  mais  53.107.440,08
referente ao acordo de parcelamento 719/20. O sr. Rubens
informou  que  dentre  as  tratativas  com  a  PMD  para
regularização  dessa  dívida  está  um  plano  que  pretende
desmembrar  a  Parte  Patronal  do  valor,  que  foi  objeto  do
acordo 719,  da Parte  da  Alíquota Suplementar  e  criar  um
novo acordo para pagar a Parte Patronal enquanto dará um
novo encaminhamento para a Parte Suplementar,  tendo em
vista que esta alíquota segue temporariamente suspensa por
Lei aprovada na Câmara. O sr. João informou que enviou os
Ofícios  nº  151  e  152  à  PMD  referente  a  cobrança  dessa
dívida.  

Extraordinária de 09 de novembro 1-)     Proposta  de  realocação  dos  fundos  de  gestão  ativa.  O
diretor financeiro iniciou dizendo que convocou essa reunião
extraordinária a fim de propor algumas realocações para a
carteira  de  investimentos  do  IPRED,  as  quais  entendeu
necessárias após ter conversado a respeito com o sr. Marcos
da  LDB,  empresa  que  presta  consultoria  de  investimentos
para  o  Instituto,  e  também  com  gestores  de  fundos  dos
bancos. Estes, de forma geral, sugerem um encurtamento da
carteira  no  que  se  refere  aos  investimentos  em  títulos
públicos  em razão  das  constantes  altas  da  taxa  básica  de
juros,  além das perspectivas apontadas por  especialistas de
que  a  SELIC  poderá  ultrapassar  os  11%  no  próximo
exercício.  Esse  cenário  provoca  intensa  volatilidade  dos
preços  negociados  dos  títulos  públicos,  sobretudo  os  de
longo prazo.

Ordinária de 17 novembro .1) Carteira de Investimentos do Instituto, cenários e despesas.
A carteira do IPRED encerrou o mês de outubro com um total
de R$ 235.001.661,37 de PL. A rentabilidade da carteira foi de
R$ -155.321,25, -0,06%. A meta atuarial de outubro ficou em
1,7%. Do PL da carteira, R$ 164.636.814,80, 70,06%, estão
alocados em fundos de renda fixa e os outros 70.364.846,57,
29,94%, em fundos de renda variável (isto é, compreendendo
também os de multimercado,  imobiliários,  FIP´s e  exterior).
Os principais indicadores do Mercado segundo as estimativas
do Banco Central divulgadas no boletim Focus de 12/11/2021.

2)   Dívida da PMD: O valor atualizado da dívida da Prefeitura de
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Diadema  com  Instituto,  referente  repasses  de  contribuições
patronais relativos às competências 12 e 13/20 e 01/21, está
em R$ 23.921.291,28 e mais R$ 59.526.606,42 referentes ao
acordo de parcelamento 719/20. Importante lembrar que o sr.
Rubens, na reunião anterior, informou que dentre as tratativas
com a PMD para regularização dessa dívida está um plano que
pretende desmembrar a Parte Patronal do valor, que foi objeto
do acordo 719, da Parte da Alíquota Suplementar e criar um
novo acordo  para  pagar  a  Parte  Patronal  enquanto  dará  um
novo  encaminhamento  para  a  Parte  Suplementar,  tendo  em
vista  que  esta  alíquota  segue  temporariamente  suspensa  por
Lei  aprovada  na  Câmara.  Os  trâmites  para  execução  deste
plano  estão  sendo  encaminhados.  O  sr.  João  informou  que
enviou os Ofícios nº 157 e 158 à PMD referente a cobrança
dessas dívidas.

Ordinária de 17 dezembro 1) Carteira  de  Investimentos  do  Instituto,  cenários  e
despesas.  A carteira do IPRED encerrou o mês de novembro
com um total de R$ 236.713.840,89 de PL. A rentabilidade da
carteira foi de R$ 1.683.163,47, que equivale a 0,78%. A meta
atuarial de novembro ficou em 1,38%. Do PL da carteira, R$
167.695.025,81, um percentual de 70,84%, estão alocados em
fundos de renda fixa e os outros 69.018.815,08, 29,16%, em
fundos de renda variável (isto é, compreendendo também os
de multimercado, imobiliários, FIP´s e exterior). Os principais
indicadores  do  Mercado  segundo  as  estimativas  do  Banco
Central divulgadas no boletim Focus de 10/12/2021.

2) Política  de  Investimentos  para  o  exercício  de  2022: Em
atendimento  ao  que  determinada  a  legislação,  o  Comitê  de
Investimentos do IPRED discutiu e aprovou o texto da Política
de Investimentos para o exercício de 2022. Ela representa uma
formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de
tomada de decisão relativo aos investimentos dos RPPS´s,  a
fim  de  garantir  a  consistência  da  gestão  dos  recursos  do
Instituto. O documento foi elaborado com ajuda da consultoria
contratada  do  Instituto,  a  LDB.  Uma  vez  aprovado  pelo
Comitê.

3) Fundo Guepardo.  Os membros do Comitê assistiram a uma
apresentação  do  representante  da  Guepardo  Investimentos
sobre o fundo GUEPARDO VALOR INST FIC FIA, produto
ligeiramente  semelhante  ao  fundo  TARPON  da  carteira  do
IPRED. A análise solicitada à LDB demonstrou que o produto
atende as disposições da legislação, não tendo impedimentos
para receber recursos de RPPS´s. Assim, o Comitê concordou
em realizar  uma futura visita  à  Asset  a  fim de  diligência e
garantir  a  possibilidade  de  aplicação  no  produto,  caso  se
mostre oportuno.
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Evolução da Situação Atuarial

 Evolução dos Custos por Tipo de Benefício

Tipo de benefício Despesa 2019 Despesa 2020 Despesa 2021

Aposentadoria por tempo R$ 105.186.791,83 R$ 121.572.482,38 R$ 139.843.327,07 

Aposentadoria por idade R$ 9.955.539,65 R$ 10.984.266,26 R$ 12.092.525,43 
Aposentadoria por complementação R$ 1.867.401,43 R$ 3.696.476,32 R$ 3.352.061,36 
Aposentadoria por invalidez R$ 21.820.083,28 R$ 22.836.423,33 R$ 22.787.077,37 
Pensão por morte R$ 10.829.971,41 R$ 11.873.181,37 R$ 13.989.520,05 
Salário família R$ 29.124,16 R$ 0,00 R$ 0,00
Auxílio Doença R$ 11.102.762,53 R$ 0,00 R$ 0,00
Salário Maternidade R$ 1.186.845,20 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo Previdenciário

Bene cio 
Previdenciário 

Custo em % sobre o total da
Folha de Pessoal A vo 

• Aposentadoria por
idade ou por tempo de 
contribuição 
(Compulsória; 
Voluntária)  

18,20%

• Aposentadoria por 
invalidez  

3,01%

• Pensão por Morte    5,31%

• Pensão por morte de 
aposentado por idade,
tempo de contribuição
e compulsória 

1,61%

Pensão por morte de
aposentado por
invalidez

0,10%

Taxa de administração 1,50%

 Total  . .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. ..

29,73%

        Custo Previdenciário
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 Evolução do Resultado Técnico Atuarial

Plano Previdenciário:

Resultado do Sistema de 
Capitalização

2018 2019 2020

 Déficit  Déficit  Déficit

21,70% - suplementar 26,10% - suplementar 35,16% - suplementar

13,30% patronal 13,30% patronal 14,00% patronal

11%  servidor 11%  servidor 14,00%  servidor

1,50% despesas administrativas 1,50% despesas administrativas
1,50% despesas
administrativas

Equilíbrio atuarial

Plano de custeio

 Controle Interno

Em  2021,  o  setor  de  Controle  Interno  do  IPRED  de  forma  a observar  a  adequação  das  atividades  envolvidas  na
manualização das processos de concessão, realizou a verificação dos benefícios de aposentadorias e pensões.  Entre
outras atuações destacamos:
- acompanhamento integral das auditorias da SPPREV/ME e TCE-SP.
- suporte aos setores.
- treinamento de funcionários.
- elaboração de relatórios trimestrais.
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 Relatório de contratos e aditivos

No ano de 2021, o IPRED firmou os seguintes contratos e aditivos:

Número  do  
Co ntrato

P ro cesso Data
Qtde. 

Reno v.
Objeto Co ntratada P razo P ublicação Valo r

M o dalidade de 
Co ntratação

Situação

01/2017 371/2016 26/01/2021 4

Contratação  de empresa 
para prestação  de serviço  

de locação  de 
equipamentos 

multifuncionais para 
impressão ,

cópia e escaneamento

Adittiva 
Empresarial Eireli

12 meses 02/02/2021 R$ 34.794,48 Pregão Presencial Vigente

01/2018 479/2017 06/04/2021 3

Contratação  de empresa 
para locação  de Sistema 
de Gestão  Previdenciária

UniversalP rev 
Software e 

Consulto ria Ltda 12 meses 13/04/2021 R$ 62.130,46 Pregão Presencial Vigente

01/2021 207/2021 16/08/2021 -

Contratação  de empresa 
para prestação  de serviço  

de publicação de atos 
o ficiais

Phábrica de 
Produções 
Serviços de 

Propaganda e 
Publicidade 

LTDA.

12 meses 20/08/2021
R$  9,61 / cm 
de co luna

Pregão Eletrônico Vigente

02/2019 190/2019 22/07/2021 2

Contratação  de empresa 
para prestação  de 

serviços de Consulto ria 
Financeira

LDB Consulto ria 
Financeira Ltda 
EPP

12 meses 24/07/2021 R$ 4.024,20 Dispensa Vigente

03/2018 69/2018 24/08/2021 3

Contratação  de empresa 
para prestação  de 

serviços de consultoria e 
assessoria técnica 
informatizada com 
fornecimento  de 

sistemas administrativos 
e financeiros

GCASPP 
Consulto ria 
Contabil e 

Sistemas Ltda 
EPP

12 meses 27/08/2021 R$ 55.660,92 Pregão Presencial Vigente

02/2021 288/2021 30/09/2021 -

Contratação de empresa 
para Assesso ria A tuarial

Alianca 
Assessoria e 
Consulto ria 

Atuarial LTDA.

12 meses 06/10/2021 R$ 11.400,00

Pregão  Eletrônico

Vigente

03/2021 375/2021 27/12/2021 -

Contratação  de empresa 
para a prestação  de 

serviços especializados 
em assessoria de 

imprensa, comunicação 
institucionais e serviços 

edito riais

Po litic M KT 
LTDA.

12 meses 29/12/2021 R$ 29.500,00 Pregão Eletrônico Vigente

Termo  de 
Convênio 
01/2020

160/2015 27/07/2021 1

Contratação  de empresa 
para a prestação  de 

serviço  de pagamentos 
de salários, pagamentos 

a fo rnecedores e 
pagamentos diversos

Banco  do  Brasil 
SA

12 meses 07/10/2021 R$  0,00 Convênio Vigente

004772/2021.P 423/2021 -

Contratação  de empresa 
para a prestação  de 

serviços estratégicos de 
so lução  de tecno logia da 

info rmação (TI) pela 
DATAPREV

Empresa de 
Tecno logia e 

Info rmações da 
Previdência - 

DATAPREV S.A .
60 meses - R$ 33.600,00 Inexigibilidade Vigente

RELAT ÓRIO DE C ON TR AT OS E AD IT IVOS
Exercí cio  2021
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 Relatório de Licitações – Modalidade Dispensa

Proc Modalidade Número Abertura Public. Finalidade

Qtde. 
Prop. Vencedor

Total a 
pagar

Total pago 
até 

31.12.2021

18/2021 Dispensa 1 21/01/2021 -

Contratação de 
empresa para 
aquisição de certificado 
digital e-CPF

4

Imprensa Oficial 
do Estado

R$ 287,00 R$ 287,00

19/2021 Dispensa 2 22/01/2021 -

Aquisição e instalação  
de aparelho de Central 
Telefônica - PABX 4

Cab Telecom 
Com e Serv 
LTDA

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

59/2021 Dispensa 3 12/02/2021 -

Contratação de 
empresa especializada 
para prestação de 
serviço de 
higienização, limpeza e 
manutenção preventiva 
de aparelhos de ar 
condicionado

3

Deltatherm 
Controles 

Térmicos Eireli

R$ 2.060,00 R$ 2.060,00

44/2021 Dispensa 4 09/02/2021 -
Aquisição de 
uniformes para 
agentes de serviços

3
LNA Uniformes 
Profissionais 
LTDA

R$ 1.311,32 R$ 1.311,32

91/2021 Dispensa 5 15/03/2021 -

Contratação de seguro 
contra acidentes 
pessoais para 
estagiária

3
Porto Seguro 
Cia.de Seguros 
Gerais

R$ 60,99 R$ 60,99

87/202
1

Dispensa 6 15/03/2021 -

Renovação da 
assinatura anual do 
jornal Diário Regional

1

Grupo ABCD 
de Jornais 
LTDA

R$ 440,00 R$ 440,00

109/2021 Dispensa 7 19/04/2021 -

Contratação de seguro 
contra acidentes 
pessoais para 
estagiária

3
Porto Seguro 
Cia.de Seguros 
Gerais

R$ 121,98 R$ 121,98

125/2021 Dispensa 8 28/04/2021 -

Contratação de 
empresa para 
prestação de serviço 
de Avaliação Técnica 
para locação de salas 
do IPRED

4
Provale 
Engenharia de 
Avaliações LTDA

R$ 1.280,00 R$ 1.280,00

171/2021 Dispensa 9 24/05/2021 -
Renovação de seguro 
de veículo oficial

3
Porto Seguro 
Cia.de Seguros 
Gerais

R$ 1.168,95 R$ 1.168,95

300/2021 Dispensa 11 15/09/2021 -
Aquisição de material 
de limpeza e higiene

4

Sales 
Equipamentos 
Produtos de 

Higiene 
Profissional 

LTDA / Columbia 
Comércio de 
Descartáveis 

Eireli / HD 

R$ 2.331,33 R$ 2.331,33

319/2021 Dispensa 12 28/09/2021 -

Contratação de seguro 
contra acidentes 
pessoais para 
estagiário

3
Porto Seguro 
Cia.de Seguros 
Gerais

R$ 60,99 R$ 60,99

324/2021 Dispensa 13 04/10/2021 -

Assinatura anual do 
office 365 apps 
business

3

Lattine Consult 
LTDA EPP R$ 2.516,40 R$ 2.516,40

329/2021 Dispensa 14 06/10/2021 -
Aquisição de 
materiais de 
expediente

4

13A Informática e 
Material de 

Escritório LTDA / 
Sand Comercial 

Eireli
R$ 4.653,69 R$ 4.653,69

352/2021 Dispensa 15 22/10/2021 -
Bobina térmica 
amarela para relógio 
de ponto

3

13A Informática e 
Material de 

Escritório LTDA R$ 394,56 R$ 394,56

357/2021 Dispensa 16 22/10/2021 -

Aquisição de filtro refil 
para os purificadores 
de água

3

Casa dos 
Bebedouros 
LTDA

R$ 723,40 R$ 723,40

364/2021 Dispensa 17 05/11/2021 -

Contratação de 
empresa para 
prestação de serviço 
de Avaliação Técnica 
Patrimonial de Imóveis 
do Instituto.

3

Elo Engenharia, 
Comércio e 

Construções 
LTDA - EPP R$ 5.050,00 R$ 5.050,00

409/2021 Dispensa 18 07/12/2021 -
Renovação de 
seguro empresarial

3
Porto Seguro 
Cia.de Seguros 
Gerais

R$ 980,66 R$ 980,66

MODALIDADE: Dispensa
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 Relatório de Licitações – Modalidade Pregão Eletrônico

Proc Modalidade Número Abertura Public. Finalidade

Qtde. 
Prop. Vencedor

Total a 
pagar

Total pago 
até 

31.12.2021
Contrato

207/2021 Pregão 1 22/06/2021 20/08/2021

Contratação de 
empresa para 

prestação de serviços 
de publicação de atos 
oficiais, publicidade e 
outros assuntos de 
interesse do IPRED

2

Phabrica de 
Produções 
Serviços de 

Propaganda e 
Publicidade 
LTDA EPP

R$ 9,61 / cm 
de coluna

R$ 1.922,00 01/2021

288/2021 Pregão 2 01/09/2021 06/10/2021

Contratação de 
empresa para prestar 

os serviços de 
assessoria atuarial 7

Aliança 
Assessoria e 
Consultoria 

Atuarial LTDA
R$ 
11.400,00

R$ 2.850,00 02/2021

375/2021 Pregão 4 16/11/2021 29/12/2021

Contratação de 
empresa prestadora de 
serviços especializada 

em assessoria de 
imprensa, 

comunicação 
institucionais e 

serviços editoriais

13
Politic MKT 

LTDA
R$ 
29.500,00

R$ 0,00 03/2021

 Relatório de Licitações – Inexigibilidade

Proc Modalidade Número Abertura Public. Finalidade

Qtde. 
Prop. Vencedor

Total a 
pagar

Total pago 
até 

31.12.2021
Contrato

168/2021 Inexigibilidade 1 21/05/2021 28/05/2021

Treinamento e 
aperfeiçoamento de 

pessoal
1

Universo 
Licitações Eireli R$ 3.420,00 R$ 3.420,00 -

333/2021 Inexigibilidade 2 08/10/2021 16/10/2021

Treinamento e 
aperfeiçoamento de 

pessoal
1

CEA - Cursos 
Edgar Abreu 
LTDA

R$ 1.124,65 R$ 1.124,65 -

423/2021 Inexigibilidade 3 20/12/2021 -

Contrato de prestação 
de serviços 

estratégicos de 
tecnlogia da infomação 

- Comprev

1

Empresa de 
Tecnologia e 

Informações da 
Previdência - 

DATAPREV S.A.

R$ 33.600,00 R$ 0,00 004772/2021.P

 Jurídico

Em  análise  do  exercício  de  2021,  a  Autarquia  Previdenciária  atuou  como  polo  passivo  em
demandas judiciais tanto em fase de conhecimento como em de execução.
Serão analisadas as ações por assuntos enfrentados.

1) Pleito de incorporação do auxílio titulado de “GEA” aos segurados médicos, os quais em
atividade  recebiam tal  verba  livre  de incidência  de  contribuição previdenciária,  tendo em vista
natureza não incorporável à remuneração, por expressa previsão em lei municipal.  Essa demanda
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não é nova, há anos que o IPRED recebe processos idênticos. O judiciário fixou reiteradas decisões
dando procedência a demanda, porém sem efeito retroativo. O IPRED cumpre a decisão judicial,
incorporando o valor no benefício de aposentadoria. 

2) Em decorrência das demandas de incorporação de “GEA”, os segurados entram com nova
ação buscando efeito retroativo a data da concessão de aposentadoria. Em sede de primeiro grau os
resultados são de improcedência do feito, porém em segundo grau o Tribunal de Justiça de São
Paulo reverte o resultado, julgando procedente. Em sede de recurso especial o Superior Tribunal de
Justiça, em jurisprudência defensiva, afasta a aplicação do referido recurso com base na súmula de
número 7. Na fase de execução o IPRED questiona os cálculos apresentados, e por fim o débito
autárquico gera um precatório. 

3) Demanda visando reconhecimento de união estável a fim de concessão do benefício de
pensão por morte de segurado. Em regra,  há ausência de documentação que comprove a união
estável na data do óbito. É realizada audiência de instrução e julgamento. Pleito improcedente por
ausência de prova.  Porém houve o nº 000462-90.2002.826.0161, no qual a companheira teve êxito
na demanda.

4)  Ação  de  repetição  de  indébito  conjugada  com obrigação  de  fazer.  Pedido  de  cessar
desconto indevido de imposto de renda, com a respectiva restituição dos valores, em aposentadorias
de segurados diagnosticados com câncer. A demanda é procedente. Em fase de execução o IPRED
analisa e impugna os cálculos, gerando precatório ou requerimento de pequeno valor, a depender do
crédito do exequente.  

5)  Ação  de  reversão  de  aposentadoria  por  incapacidade  proporcional  para  integral.  O
resultado varia de acordo  com o laudo pericial  judicial.  Porém há aplicação de rol  taxativo de
doenças  consideradas  graves,  contagiosas  ou  incuráveis,  previsto  na  lei  nº  8.112/90,  levando a
improcedência em regra.

6)  Ações  de  conhecimento  visando  aplicação  da  regra  da  integralidade,  via  regra  de
transição, para o benefício de aposentadoria especial. Um número significativo de demandas com o
mesmo pleito. Predominantemente, o segurado está tendo êxito nas demandas. 

Ações realizadas pelo RPPS em   2021  

 Ações de Educação Previdenciária

 Trabalho Sócio educativo-  Programa de Preparação para Aposentadoria: De Repente o Futuro

 Grupo de trabalho para discussão da alteração da Lei 220/05

 Curso de CPA 10, CPA 20 e CGRPPS online para os membros do conselho deliberativo, fiscal e

funcionários do IPRED.

 3° Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS (com participação de 2 membros do comitê de

investimentos) - Florianópolis

 54ª Congresso Nacional da ABIPEM – Goiânia

 9º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's ABIPEM -  Espirito Santo
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 XIV Encontro Jurídico e Financeiro da Apeprem – São Paulo

 17º Congresso Estadual de Previdência – Apeprem – São José do Rio Preto

Audiência Pública

Foi realizado regularmente a prestação de contas em audiência pública dos seguintes períodos:  3º Quadrimestre de
2020, 1º Quadrimestre, 2º Quadrimestre de 2021. As informações das apresentações encontram-se disponíveis no Site
Institucional.

Aprovação pelos Órgãos Colegiados
Este relatório foi aprovado pelo Conselho Deliberativo na reunião de 22/02/2022, e pelo Conselho Fiscal, na reunião de
22/02/2022.
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