
ATA DA VIGÉSSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL (MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – 
IPREVSANTOS, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2022, com início às 10h16 horas, a reunião foi 
iniciada na sede do IPREVSANTOS, à Rua Amador Bueno, nº 225 – Centro, 
Santos/SP. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1) Aprovação da ata 
do mês anterior; 2) Leitura do Parecer 04/22 (Balanços do Instituto de 2021); 3) Alerta 
do Tribunal de Contas; 4) Estudo Atuarial 2022; 5) Relatório de Investimento - junho 
2022 (Rodrigo); 6) Curso Preparatório para os Conselheiros; 7) Assuntos Gerais. 
Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de Carvalho, Sr. 
Vandré Cabral Bezerra, Sr. Sérgio Hideki Nagao, Sr. Emanoel Júlio Silva de Lima, Sr. 
Daniel Gomes de Araújo e Sr. Cristiano Silva Souza. Presentes também, por parte do 
IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do Instituto, o Sr. 
Rodrigo Brandão de Araújo e a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva. O Sr. Laércio 
iniciou a presente reunião passando para as deliberações da primeira pauta: 1) 
Aprovação da ata do mês anterior: O Sr. Laércio ressaltou que a ata supracitada foi 
encaminhada via e-mail para leitura antecipada dos membros e, em continuidade, 
perguntou se todos os presentes concordavam em passar para a aprovação, sendo 
deliberado por todos que sim. Continuando, o Sr. Laércio passou para segundo item da 
pauta: 2) Leitura do Parecer 04/22 (Balanços do Instituto de 2021):   O Sr. Laércio 
iniciou elencando que no mês de maio do corrente exercício recebeu os balanços 
encaminhados pelo Instituto e, após análise e deliberações juntamente com os demais 
membros do presente conselho, foi elaborado um relatório contendo cinco páginas onde, 
na presente reunião, fará a leitura dos principais apontamentos e conclusão. Antes da 
leitura do referido documento o Presidente do Conselho Fiscal ressaltou que foram 
analisados dois pontos principais, voltados ao planejamento e execução orçamentária. 
No que tange a execução do orçamento o Sr. Láercio elencou não ter nada a opor quanto 
aos procedimentos realizados. Porém, no planejamento, ressaltou que foram 
identificadas algumas necessidades de ajustes que servirão como parâmetro para a 
elaboração da próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias – L.D.O. / 2023. Ato contínuo 
passou para a leitura do parecer 04/2022 e, após sua finalização, os demais membros 
presentes, juntamente com o Sr. Rodrigo e o Sr. Rui esclareceram alguns fatores que 
envolvem as demonstrações junto ao orçamento das receitas patrimoniais do Instituto e, 
após deliberações, o Sr. Laércio e os demais conselheiros decidiram por uma adequação 
no parecer, sendo o mesmo aprovado de acordo com a nova redação proposta na 
presente reunião (ANEXO I). Sem mais deliberações sobre o tema, o Sr. Laércio abriu a 
pauta pertinente aos Alertas do Tribunal de Contas: Ainda com a palavra o Presidente 
do Conselho fez a leitura dos alertas pertinentes ao Instituto. Após sua explanação 
ressaltou que o parecer 04/2022, já discutido em pauta anterior, contém, em suas 
recomendações, propostas de ajustes que ajudarão a sanar esses problemas alertados 
pelo órgão de controle e fiscalização. O Sr. Rui, em resposta, disse que com o 
recebimento do referido parecer já irá determinar a imediata implantação das 
recomendações elencadas. Sem mais considerações sobre o assunto, o Sr. Laércio 
passou para a pauta referente ao Estudo Atuarial 2022: Em referência a presente pauta 
solicitou ao Sr. Rui que fosse agendada uma apresentação do último estudo atuarial do 
Instituto para os membros do presente conselho, nos mesmos termos da apresentação 
feita junto ao conselho deliberativo. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que a 
apresentação feita junto ao conselho administrativo era, a priori, para ter sido realizada 



em conjunto com o conselho fiscal, porém, por um lapso, não houve a convocação em 
tempo hábil. Continuando, elencou que irá entrar em contato com o atuário responsável 
e que, na próxima reunião ordinária do presente conselho, fará uma proposta de data 
para apresentação. Novamente com a palavra o Sr. Laércio agradeceu ao Sr. Rui e 
passou a palavra para o Sr. Rodrigo, que apresentará a próxima pauta: Relatório de 
Investimento - junho 2022:  o Sr. Rodrigo iniciou comentando que a estratégias de 
investimento se encontram de acordo com os relatórios encaminhados nos meses 
anteriores. A parcela de renda fixa adicionada à carteira está vinculada a meta atuarial 
média de IPCA+6% e/ou a fundos atrelados à taxa SELIC, que hoje está em 13,75%. 
No que se refere aos fundos de renda varável o contexto da inflação global ainda 
prejudica seu desempenho, porém a parcela conservadora de renda possibilita que 
nenhuma realocação precipitada precise ser realizada. Para finalizar, o Sr. Rodrigo, 
antecipou que o foco do mês de julho está na compra de letras financeiras com foco 
total no atingimento da meta atuarial e consequentemente na diminuição da volatilidade 
da carteira. Não havendo mais considerações dos presentes o Sr. Laércio pautou a 
aprovação do referido relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade (ANEXO II). 
Continuando, o Sr. Laércio passou para o próximo assunto pautado: Curso 
Preparatório para os Conselheiros: O Sr. Laércio iniciou ressaltando a grande 
participação dos conselheiros fiscais no curso de capacitação ocorrido nas datas de 19 e 
20/07/22. Continuando elencou a importância do presente conselho e aproveitou para 
fazer uma breve análise das providências futuras que ajudarão os conselheiros a 
otimizar os trabalhos, como a revisão do regimento interno e a majoração da 
composição de membros. Mencionou, ainda, sobre a necessidade de um estudo para 
indicar a viabilidade de remuneração aos conselheiros, tendo em vista as constantes 
exigências dos órgãos de fiscalização e controle no que tange as certificações e 
capacitações dos membros. O Sr. Emanoel, com a palavra, elencou que em referência ao 
pagamento do JETOM (ficha que vale como símbolo de comparecimento a uma reunião 

de conselho, em certas corporações, e que, entregue a cada um dos membros 

participantes, habilita-os, mediante sua apresentação, a receber remuneração 

correspondente - Definições de Oxford Languages) o seu posicionamento como 
representante do SINDSERV é contrário. O Sr. Vandré pediu a palavra e ressaltou que 
esse assunto precisa ser estudado com cautela, se posicionando favorável desde que 
sejam observados critérios mínimos de habilitações como meio de anular eventuais 
indicações que não condizem com as exigências técnicas do presente conselho. Em 
resposta o Sr. Rui afirmou que está elaborando propostas para reformulações dos 
conselhos, e que estas serão apresentadas para deliberações. O Sr. Emanoel pediu 
novamente a palavra e fez uma ressalva a respeito do ocorrido com a conselheira 
administrativa Sra. Alcione no curso de capacitação, que não conseguiu acesso a sala de 
aula por falta de acessibilidade no local. O Sr. Rui, em resposta, disse já ter ciência do 
ocorrido e que ficou surpreso com essa ocorrência, uma vez que o auditório pertence a 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Ressaltou que irá comunicar a 
APEPREM sobre o fato para que seja observado, nos próximos eventos, a devida 
adequação dos locais de acordo com as normas legais. Sem mais assuntos sobre o tema 
o Sr. Laércio, com a palavra, abriu para deliberações sobre a última pauta: Assuntos 
Gerais: O Sr. Rodrigo pediu a palavra e comunicou aos presentes sobre a renovação do 
Certificado de Regularidade Previdenciária por mais seis meses. Sem mais deliberações dos 
presentes o Sr. Laércio solicitou ao Sr. Rui que fosse estudado um meio de envio dos 
documentos ao conselho que fosse mais eficaz e que pudesse ser arquivado para eventuais 
consultas. O Sr. Rui, em resposta, propôs a criação de um arquivo em nuvem (Google Drive) 
pelo DEAFI para encaminhamento dos documentos com liberação de acesso a todos os 
conselheiros. A proposta do Sr. Rui foi aprovada pelos presentes e o Sr. Rodrigo se 

https://languages.oup.com/google-dictionary-pt


comprometeu a solicitar a criação do drive já para o presente mês. Finalizando o Sr. Cristiano 
solicitou que constasse na presente ata que justificou sua ausência na reunião realizada em 
24/05/22, por estar impossibilitado de se ausentar do seu trabalho. Em seguida o Sr. Laércio 
agradeceu a presença de todos, lembrando os presentes sobre o agendamento da próxima 
reunião ordinária para o dia 30/08/22, às 10h00, na sede do Instituto. Sem mais assuntos, o 
Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por encerrada às 11h50. A presente ata foi 
registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e será enviada aos Srs. Conselheiros para 
ser lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
 

 

Laércio Florêncio de Carvalho ____________________________ 

Vandré Cabral Bezerra  ____________________________ 

Sérgio Hideki Nagao   ____________________________ 

Emanoel Júlio Silva de Lima  ____________________________ 

Daniel Gomes de Araújo  ____________________________ 

Cristiano Silva Souza   ____________________________ 

Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior ____________________________ 

Rodrigo Brandão de Araújo  ____________________________ 

Daniele Orgem Fernandes da Silva. ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 
 

Parecer 04/2022 – Conselho Fiscal 
 

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Santos – IPREVSANTOS, durante o mês de maio a julho de 2022, 

analisou os seguintes documentos encaminhados pelo Instituto: 

 

1) Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Exercício de 2021; 

2) Anexo 12.1 – Demonstrativo de Execução de Restos a pagar Não 

Processado – Exercício de 2021; 

3) Anexo 12.2 – Demonstrativo de Execução de Restos a pagar Processado 

e Não processado Liquidado – Exercício de 2021; 

4) Anexo 13 – Balanço Financeiro – Exercício de 2021; 

5) Anexo 13A – Demonstração das Contas de Receita e Despesa que 

Constituem o Titulo de “Diversas Contas” do Balanço Financeiro – Exercício de 

2021; 

6) Anexo 14 – Balanço Patrimonial – Exercício de 2021; 

7) Anexo 14A – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e 

Passivo Financeiro – Exercício de 2021; 

8) Anexo 14B – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e 

Passivo Permanente – Exercício de 2021; 

9) Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais – Exercício de 

2021; 

10) Balancete de Verificação – Encerramento Final 2021 

 

Durante a análise dos documentos, o Conselho Fiscal identificou as seguintes 

situações: 

 

1 Anexo 12 – Nas Receitas Orçamentárias, houve uma grande variação 

entre a Previsão Inicial e Receitas Realizadas conforme tabela abaixo: 

 
Receita Orçamentária Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo 
Contribuições 250.731.000,00 250.731.000,00 233.269.570,05 - 17.461.429,95 

Receita Patrimonial 80.224.000,00 80.224.000,00 7.078.352,78 - 73.145.647,22 

Outras Receitas Correntes 152.045.000,00 152.045.000,00 142.766.054,89 - 9.278.945,11 



Totais 483.000.000,00 483.000.000,00 383.113.977,72 - 99.886.022,28 

 

2 Anexo 12 – Receitas Realizadas a menor em relação a Receitas Previstas. 

Consequência da Despesa Executada gerou um Déficit Orçamentário 

relacionado abaixo: 
 

Origens e Aplicações Valores em Reais 
Receita Prevista 483.000.000,00 

Receita Realizada 383.113.977,72 

Despesa Executada 468.776.812,10 

Déficit Orçamentário - 85.662.834,38 

  

3 Anexo 13 – No Balanço Financeiro, houve uma redução das Receitas 

Orçamentárias e aumento das Despesas Orçamentárias e Transferências 

Financeiras Recebidas entre os Exercícios Financeiros de 2020 e 2021, conforme 

tabela baixo: 

 

Origens e Aplicações Ano 2020 Ano 2021 Resultado 
Receitas Orçamentárias 392.070.315,01 383.113.977,72 -8.956.337,29 

Despesas Orçamentárias 443.339.306,64 468.776.812,10 25.437.505,46 

Transferências Financeiras Recebidas 109.800.000,00 170.249.981,33 60.449.981,33 

    

 

 

4 Anexo 13 – Saldo Disponível em Moeda Nacional – não foi localizado o 

valor de R$ 4.300,00, conforme relatório gerencial de dezembro de 2021, 

encaminhado pelo IPREVSANTOS a este conselho, transcrito na tabela abaixo: 

 

Anexo 13 - Balanço Patrimonial 

 

Relatório Gerencial Dez/21 

    

 

    

Caixa 0,00 

 

Adiantamento da Despesa 4.300,00 

Banco Conta Movimento 1.841.749,24 

 

Saldo do Mês Atual 1.841.749,24 

Aplicações Financeiras de Liq. Imediata 0,00 

 

  0,00 

Investimento e Aplicações Temp. Curto Prazo 1.593.955.086,25 

 

Aplicações 1.593.955.086,25 

    

 

    

Total 1.595.796.835,49 

 

Total 1.595.801.135,49 

 

 

 
Em resposta aos questionamentos suscitados pelo Conselho Fiscal ao IPREVSANTOS, 
encaminhou os seguintes esclarecimentos: 

 



“Em atendimento aos questionamentos realizados pelo Conselho Fiscal, esclarecemos: 

O Conselho Fiscal analisou os Balanços de 2021 do Instituto e face dos dados informados, 
solicita esclarecimentos que devem ser apresentados na Reunião Extraordinária de 
31/05/2022 os quais  subsidiarão a Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal: 

1 -  Anexo 12 – Nas Receitas Orçamentárias, uma variação enorme entre a Previsão Inicial 
e Receitas Realizadas conforme tabela abaixo: 

 

Receita Orçamentária Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo 
Contribuições 250.731.000,00 250.731.000,00 233.269.570,05 - 17.461.429,95 
Receita Patrimonial 80.224.000,00 80.224.000,00 7.078.352,78 - 73.145.647,22 
Outras Receitas Correntes 152.045.000,00 152.045.000,00 142.766.054,89 - 9.278.945,11 
Totais 483.000.000,00 483.000.000,00 383.113.977,72 - 99.886.022,28 

2 -  Anexo 12 – Receitas Realizadas a menor em relação às Receitas Previstas. 
Consequência: e Despesa Executada gerou um Déficit Orçamentário como segue tabela 
abaixo: 

 Origens e Aplicações Valores em Reais 

Receita Prevista 483.000.000,00 

Receita Realizada 383.113.977,72 

Despesa Executada 468.776.812,10 

Déficit Orçamentário - 85.662.834,38 
 

Primeiramente, é importante destacar que a elaboração da peça orçamentária leva em 
consideração a linha histórica anterior (previsibilidade) e as projeções futuras, pois a proposta 
orçamentária é realizada praticamente com 10 meses de antecedência dos acontecimentos. Na 
elaboração dos orçamentos o grande desafio da previdência é a rotatividade não previsível, dos 
casos de novas aposentadorias e pensões, bem como, as extinções dos benefícios. Temos que 
considerar também, as alterações legislativas que ocorreram em novembro/21 (exemplo), 
alterando não só critérios dos planos financeiros e previdenciário, como o fator previdenciário, 
que também impacta diretamente na previsão do orçamento. 

O Destaque para o caso em tela, foi que nas Receitas de Contribuições a variação deu-
se em virtude da não concessão de reajuste salarial, prevista inicialmente no exercício de 2020, 
quando deu-se a elaboração do quadro de receitas da LOA 2021. Neste ponto, a diferença ficou 
na ordem de 6,96% a menor.  

Nas Receitas Patrimoniais, esclarecemos que os rendimentos de aplicações 
financeiras, não acompanharam a evolução histórica dos últimos 5 (cinco) anos e também não 
ocorreram os resgates previstos para o reconhecimento das receitas considerando, em ambas 
situações, o cenário do mercado. 

No item “Outras Receitas Correntes” tratamos, principalmente, das Receitas para 
Cobertura da Folha de Inativos e Pensionistas de responsabilidade do tesouro. O repasse foi de 
6,10% a menor, considerando o alto número de extinção dos beneficiários em 2021 (portanto, 
não houve a necessidade dos repasses). 



 

3 -  Anexo 13 – No Balanço Financeiro, houve uma redução das Receitas Orçamentárias e 
elevação das Despesas Orçamentárias e Transferências Financeiras Recebidas entre os 
Exercícios Financeiros de 2020 e 2021, conforme tabela baixo: 

 

Origens e Aplicações Ano 2020 Ano 2021 Resultado 

Receitas Orçamentárias 392.070.315,01 383.113.977,72 -8.956.337,29 

Despesas Orçamentárias 443.339.306,64 468.776.812,10 25.437.505,46 
Transferências Financeiras Recebidas 109.800.000,00 170.249.981,33 60.449.981,33 

 

A redução das receitas orçamentárias no exercício de 2021 se deu, principalmente, pela 
aposentadoria dos servidores da Primeira Massa, além dos valores de contribuição dos 
servidores da Segunda Massa e do repasse dos recursos de responsabilidade do Tesouro (Folha 
de Inativos anteriores à criação do Instituto) terem sofrido reduções. 

De qualquer maneira, o Déficit Orçamentário existente nas receitas orçamentárias foi 
compensado através do aporte para cobertura de insuficiência financeira (Transferências 
Financeiras Recebidas) no valor de R$ 170.249.981,33. 

O quadro abaixo, apresenta os resultados finais: 

   

Origens e Aplicações Ano 2020 Ano 2021 

Receitas Orçamentárias 392.070.315,01 383.113.977,72 

Transferências Financeiras Recebidas 109.800.000,00 170.249.981,33 

Tota Receita 501.870.315,01 553.363.959,05 
Despesas Orçamentárias 443.339.306,64 468.776.812,10 

Total Despesa 443.339.306,64 468.776.812,10 
Resultado 58.531.008,37 84.587.146,95 

 
 

4 - Anexo 13 – Saldo Disponível em Moeda Nacional – não foi localizado o valor de 
R$ 4.300,00, conforme relatório gerencial de dezembro de 2021, encaminhado pelo 
Iprevsantos a este conselho, transcrito na tabela abaixo: 
  
 

Anexo 13 - Balanço Patrimonial 

 

Relatório Gerencial Dez/21 

    
 

    
Caixa 0,00 

 

Adiantamento da Despesa 4.300,00 

Banco Conta Movimento 1.841.749,24 

 

Saldo do Mês Atual 1.841.749,24 

Aplicações Financeiras de Liq. Imediata 0,00 

 
  0,00 

Investimento e Aplicações Temp. Curto Prazo 1.593.955.086,25 

 

Aplicações 1.593.955.086,25 

    

 
    

Total 1.595.796.835,49 

 

Total 1.595.801.135,49 



  
 

Com relação ao Relatório Gerencial, demonstramos mensalmente as despesas de 
adiantamento ao final do quadro. No entanto, os valores apontados não representam 
disponibilidade financeira. O saldo financeiro de caixa, acrescido do resultado dos 
investimentos é que representa tal número. 

Destacamos que o resultado é sempre a entrada e saída do numerário, cujo total deve sempre ser 
“zero” e ainda, tal informação poderá ser retirada do quadro demonstrativo, com a finalidade de 
não confundir o entendimento da análise realizada pelo Conselho. (Documento anexo) 

 

RECURSOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Aplicações

Saldo anterior 1.506.912.458,32  1.494.339.340,50  1.481.335.117,70  1.501.056.950,66  1.531.783.859,09  1.563.474.288,80  1.577.028.878,33  1.570.755.881,80  1.567.514.025,27  1.560.632.087,04  1.541.929.626,91  1.568.705.451,13  

Valores aplicados 1.150.648,78        2.541.070,86        9.687.858,83        8.312.039,81         8.414.818,53        8.698.551,14        6.385.133,18        7.456.100,67        9.087.244,15        9.018.200,49        6.654.188,81        9.091.074,34        

Rendimentos (13.723.766,60)     (15.545.293,66)     10.033.974,13      22.414.868,62       23.275.611,18      4.856.038,39        (12.658.129,71)     (10.697.957,20)     (15.969.182,38)     (27.720.660,62)     20.121.635,41      16.158.560,78      

total  (H) 1.494.339.340,50  1.481.335.117,70  1.501.056.950,66  1.531.783.859,09  1.563.474.288,80  1.577.028.878,33  1.570.755.881,80  1.567.514.025,27  1.560.632.087,04  1.541.929.626,91  1.568.705.451,13  1.593.955.086,25  

Disponível

Saldo do mês anterior 57.208,66            83.862,68            1.100.987,38        49.855,31             83.265,33            169.911,20           58.140,31            36.821,73            31.581,23            9.622,36              16.968,49            30.877,29            

Saldo do mês atual (I)                         83.862,68            1.100.987,38        49.855,31            83.265,33             169.911,20           58.140,31            36.821,73            31.581,23            9.622,36              16.968,49            30.877,29            1.841.749,24        

Variação 26.654,02            1.017.124,70        (1.051.132,07)       33.410,02             86.645,87            (111.770,89)          (21.318,58)           (5.240,50)             (21.958,87)           7.346,13              13.908,80            1.810.871,95        

Liquidação do adto do mês anterior (500,00)                (3.500,00)             (2.900,00)             (2.500,00)              (3.000,00)             (2.700,00)             (3.100,00)             (3.100,00)             (3.500,00)             (3.500,00)             (4.000,00)             (4.300,00)             

Adiantamento para despesa (J) 500,00                 3.500,00              2.900,00              2.500,00               3.000,00              2.700,00              3.100,00              3.100,00              3.500,00              3.500,00              4.000,00              4.300,00              
 

TOTAL DOS RECURSOS (H+I+J) 1.494.423.703,18  1.482.439.605,08  1.501.109.705,97  1.531.869.624,42  1.563.647.200,00  1.577.089.718,64  1.570.795.803,53  1.567.548.706,50  1.560.645.209,40  1.541.950.095,40  1.568.740.328,42  1.595.801.135,49   

 

Em Face dos esclarecimentos recebidos e às análises realizadas nos documentos 

apresentados, este Conselho Fiscal, delibera pela APROVAÇÃO COM 

RECOMENDAÇÕES dos Balanços 2021 do Iprevsantos, cabendo ao Conselho de 

Administração e ao TCE-SP as manifestações finais. 

 

Recomendações: 

 

1)       Sobre a elaboração da Proposta da Lei Orçamentária Anual – PLOA, a 

ser encaminha ao Poder Executivo: 

 

1.1) Aprimoramento continuo da metodologia já empregada na previsão de 

receitas e despesas; 

1.2) Alinhamento entre os órgãos relacionados no Orçamento (PMS e Câmara 

Municipal) no que tange à previsibilidade de aporte para cobertura de 

insuficiência financeira (Art. 44 § 2º, da LC 1139/21); 

1.3) Inserção de rubricas no Balanço / Balancete do Instituto, prevendo o 

aporte financeiro da PMS e Câmara Municipal para cobertura de 

insuficiência financeira (Art. 44 § 2º, da LC 1139/21); 

1.4) Adequação das receitas patrimoniais (juros das aplicações financeiras) 

para um melhor equilíbrio orçamentário; 



1.5) Maior cautela na elaboração da PLOA, no que tange um melhor 

planejamento das receitas orçamentárias frente às despesas correntes do 

exercício, com fiel observância da determinação do MCASP. 

 

2) Elaborar um Estudo de Captação de Recursos de Fontes Externas para o 

Instituto através de receitas de ativos intangíveis e compensações 

previdenciárias. 
 

 

 

 

 

Santos, 26 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 

JULHO/2022 

 

O Conselho Fiscal do IPREVSANTOS, apresenta APROVAÇÃO do parecer 

encaminhado pelo Comitê de Investimentos referente aos relatórios de 

acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações 

realizadas na aplicação de seus recursos. 

 

 A carteira de investimentos do Instituto reflete as decisões de investimentos e 

alocações deliberadas no mês corrente, que foram devidamente fundamentadas e 

registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política de 

Investimentos para o ano de 2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 

4.963/2021, e suas atualizações.  

 

 


