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Ata nº 004/2022 

O documento original encontra-se assinado e arquivado junto à unidade gestora do RPPS 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às catorze 

horas, reuniram-se no Plenário da Câmara de Vereadores, os membros do 

Conselho Municipal da Previdência Social do Servidor Público-CMPSSP, 

com a seguinte pauta: Gestão financeira do RPPS, Censo Previdenciário e  

Assuntos gerais. Inicialmente, a Presidente do RPPS Senhora Eroni Maier 

de Andrade desejou as boas-vindas aos membros do conselho e na 

sequência falou sobre a pauta do dia: Gestão Financeira do RPPS, Censo 

Previdenciário, e assuntos gerais. Continuando, passou a palavra à 

gestora dos recursos previdenciários, Luciane Vogt, que apresentou a 

rentabilidade dos fundos de investimento até o mês de Julho de dois mil e 

vinte e dois, totalizando o valor de dois milhões, seiscentos e sessenta e 

dois mil, novecentos e quarenta e um reais e onze centavos. A Meta 

atuarial atingida até o mês de maio é de 5,28%, sendo que a meta 

desejada para o período de IPCA+5,04% está em 7,82%. Sobre a 

distribuição de recursos por instituição financeira disse que no Banco do 

Brasil está aplicada a quantia de dezoito milhões duzentos e sessenta e 

um mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro  centavos, sendo 

que desta aplicação havia um saldo de dezenove milhões onde foi 

resgatado um milhão para ser aplicado na Caixa Econômica que agora 

possui o valor de dezoito milhões trezentos e oitenta e sete mil trezentos 

e vinte reais e cinquenta e um centavos, no Banco Banrisul o valor 

aplicado é de treze milhões cento e sessenta e um mil seiscentos e 

quarenta e um reais e oitenta e um centavos, na Cooperativa de Crédito 

SICREDI o valor aplicado é de dois milhões  trinta e três mil, quatrocentos 

e noventa e nove reais e noventa e sete centavos e no BNP que são as 

cotas aplicadas no BOVA 11 e IVVB 11 está aplicado o valor de 

novecentos e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta centavos. Em renda fixa está aplicado 96,28% do patrimônio do 
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RPPS totalizando o valor de cinquenta milhões quinhentos e trinta e 

quatro mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos e 

em renda variável dois milhões trezentos e vinte mil quinhentos e 

cinquenta e um reais e dez centavos, totalizando 3,72%. O Patrimônio do 

Fundo FAPS até o final do mês de julho é de Cinquenta e dois milhões 

oitocentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e setenta 

e três centavos. Também apresentou uma tabela dos repasses da 

contribuição patronal e dos servidores dos Poderes Executivo e Legislativo 

totalizando o valor de dois milhões seiscentos e quarenta e um milhão 

trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos, até final do mês 

de julho.  Na sequência, apresentou as despesas do Fundo do RPPS no 

ano de dois mil e vinte e dois com aposentadorias e pensões, assim como 

apresentou as despesas administrativas que o Fundo possui entre jetons, 

Consultoria de Investimento e outras. Na sequência a Gestora falou sobre 

o Censo Previdenciário para atualização dos dados cadastrais dos 

servidores vinculados ao RPPS do Município, disse ainda que uma Empresa 

se propôs e até mandou orçamento para realização deste. O último censo 

foi realizado em 2016, pelo próprio setor de RH da Prefeitura, mas nem 

todos os servidores apresentaram a documentação necessária, 

especialmente com relação ao tempo de serviço anterior ao ingresso no 

Município. Com a contratação de uma Empresa, acredita-se que será 

possível garantir a atualização cadastral de todos os segurados, ativos, 

inativos, pensionistas e dependentes, pois além do censo presencial 

haverá a possibilidade de, em casos específicos, fazer de forma on-line. A 

empresa a ser contratada, além de realizar o censo, disponibilizará um 

software para gerenciamento de dados. Todo esse processo tem por 

finalidade o aprimoramento da gestão previdenciária de dados cadastrais, 

funcionais e financeiros, com vistas à aprimorar a base de dados a ser 

utilizada nas avaliações atuariais, de acordo com o que preconiza a 

legislação previdenciária. Em comum acordo todos os membros deste 

conselho aprovaram a contratação de uma Empresa para realizar o Censo 
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Previdenciário de forma presencial, através de processo licitatório. 

Destaca-se que o comparecimento para atualizar os dados será 

obrigatória e os servidores que não comparecerem terão o pagamento ou 

benefício bloqueado, até que seja feita a regularização da situação 

funcional. A Gestora Luciane também ressaltou que será realizada a 

divulgação do Censo em todas as unidades do Município (escolas, postos 

de saúde, Parque de Máquinas, setor administrativo, Legislativo) bem 

como será feita a divulgação através do WhatsApp, programa de rádio e 

redes sociais da prefeitura. Não havendo mais nada a tratar, a presidente 

deste colegiado agradeceu a participação de todos os conselheiros e deu 

por encerrada a presente reunião que vai assinada por mim e demais 

integrantes.  
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