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Ata nº 005/2022     

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

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de 

Educação de Chapada, 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 repassou as informações 

sobre o Censo Previdenciário que será realizado no período de 7 a 11 de 

novembro de 2022. O censo será realizado presencialmente pela empresa 

BRPrev, de Porto Alegre, que foi a vencedora do processo licitatório. A 

empresa foi contratada para o Censo Previdenciário dos servidores 

públicos municipais ativos, inativos, seus dependentes e dos pensionistas, 

vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com 

disponibilização de software de gerenciamento de dados, pelo período de 

24 meses. Quantidade Estimada de segurados: 390. Valor Unitário: 

R$102,30/segurado. Valor Total: R$ 39.897,00. O recenseamento para 

atualização cadastral acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores, no 

horário das 8h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. O censo está sendo 

divulgado pelo site do Município, no informative seminal da prefeitura e 

nas suas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp das diversas 

secretarias. O folder, a ficha cadastral e a lista obrigatória dos 

documentos está sendo entregue, por meio físico, a todos os servidores 

ativos e os aposentados e pensionistas podem retirar os documentos junto 

ao setor de RH ou baixar e imprimir direto do site do Município. O setor de 

RH também está procidenciando toda documentação dos servidores para 

entregar à empresa responsável pelo censo, como ficha financeira, 

portaria de nomeação, termo de posse, portaria de concessão de 

benefícios e todas as informações necessárias para completar a 

atualização  dos dados cadastrais de todos os segurados do RPPS. A 

president Eroni informou também que foi realizada a licitação para 

contratação de empresa para realizar a Avaliação Atuarial 2023, Exercício 

2022, com a nova base de dados resultante do Censo a ser realizado em 

novembro. A empresa vencedora foi a BRPrev, que fará a avaliação ao 

valor de R$11.500,00. Os serviços prestados pela BRPrev para realização 

do Censo e da Avaliação Atuarial foram contratados pelo valor total estimado 

de R$ 51.397,00 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais). 

Esse valor será custeado com recursos da taxa de administração. 
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Continuando, a presidente passou a palavra à gestora dos recursos 

previdenciários, Luciane Vogt, que apresentou a rentabilidade dos fundos 

de investimento no Exercício 2022, sendo que até o final do mês de 

setembro as aplicações rentabilizaram 6,9284%, totalizando o valor de 

R$3.493.441,00 (três milhões quatrocentos e noventa e três mil e 

quatrocentos e quarenta e um reais). O Patrimônio acumulado é de R$ 

53.786.854,63 (cinquenta e três milhões setecentos e oitenta e seis mil e 

oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). A meta 

atuarial anual atingida até o final de agosto/2022 foi de 6,13% frente ao 

IPCA+5,04%(meta desejada) que alcançou 7,87%. Devido à volatilidade 

do mercado financeiro, inflação alta no 1º semestre do ano, guerra entre 

a Rússia e Ucrânia e eleições no país, o mercado financeiro tem 

rentabilizado positivamente, mas não o suficiente para as aplicações 

atingirem a meta atuarial. A gestora dos recursos também repassou 

informações sobre os repasses patronais mensais, que estão em dia, 

sobre as receitas e despesas do fundo, os valores recebidos de 

compensação previdenciária do INSS e o valor repassado pelo Ente para a 

taxa administrativa, que totalizou até o final de setembro/22 o valor de 

R$61.004,68, recurso utilizado para custear as despesas do RPPS. Não 

havendo mais nada a tratar, a presidente deste colegiado agradeceu a 

participação de todos os conselheiros e da gestora Luciane e deu por 

encerrada a presente reunião que vai assinada por todos os presentes. 
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