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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 da Fundação de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais
Efetivos de Bauru – Funprev com a transparência.
Com este relatório temos como objetivo destacar a atuação e os resultados da Gestão da Funprev
Bauru, 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 da Funprev Bauru como entidade sólida no sistema previdenciário dos RPPS
no Brasil. Esta edição apresenta o resultado das ações realizadas em 2021.
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A FUNPREV
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev é
entidade descentralizada da Administração Pública do Município de Bauru, com personalidade de
direito público interno, criada por transformação a partir da autarquia municipal Serviço de
Previdência dos Municipiários de Bauru – Seprem, pela Lei Municipal nº 4830, de 17 de maio de
2002, com autonomia patrimonial, administrativa, financeira e contábil, com sede e foro no
Município de Bauru.
Seus objetivos:
A Funprev tem por objetivos gerir o regime de previdência social dos servidores públicos municipais
efetivos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e da Câmara Municipal de Bauru, com
base em normas gerais de contabilidade, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial e
gerir os recursos previdenciários.
Sua Estrutura Administrativa é composta pelos seguintes órgãos e unidades:
I - Conselho Curador;
II – Conselho Fiscal; e,
III – Presidência

Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037
Atendimento ao público: Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Telefone: (14) 3009-5500 - e-mail: ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br
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GESTÃO DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
Dados dos segurados:

Quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas
A Funprev Bauru administra os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos servidores
públicos municipais regidos pela Lei Municipal 1574/71 e de seus dependentes regularmente
inscritos, e contava, em 31/12/2021, com o seguinte quantitativo de segurados e beneficiários:
ATIVOS
INATIVOS
PENSIONISTAS
6966
3208
878

Resumo das folhas de pagamentos no segundo semestre

Valor da arrecadação de contribuições e outras receitas no segundo semestre
Status
Contribuição do segurado ativo
Contribuição do inativo
Contibuição do ente
Aportes financeiro

Percentual
14%
*14%
**22% e 24%
12 meses

Valor
R$ 16.503.446,13
R$ 2.308.461,46
R$ 32.996.675,16
R$ 18.431.293,50

Valor do pagamento de benefícios
A Funprev Bauru concedeu, no ano de 2021, 231 aposentadorias e 88 benefícios de pensão em
decorrência de óbito de segurados:
Status
Valor
Valor total dos benefícios dos inativos no semestre
R$ 114.505.243,35
Valor total do benefício dos Pensionistas no semestre
R$ 17.142.828,13
Total geral
R$ 131.648.071,48

Outras despesas
Status
Remuneração dos servidores ativos do RPPS no semestre
Despesas de capital no semestre
Total geral
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Valor
R$ 1.354.207,55
R$ 9.984,60
R$ 1.364.192,15
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EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL:
Custo previdenciário total
BENEFÍCIOS
Aposentadorias Voluntárias
Aposentadorias por Invalidez
Aposentadorias do Professor
. Reversão em Pensão
Pensão por Morte
Total de benefícios concedidos
Aposentadoria por Idade e Tempo
Aposentadoria do Professor
Aposentadoria por Idade
Reversão em Pensão
Pensão por Morte de Ativo
Pensão por Morte de Inválido
Aposentadoria por Invalidez
Benefícios a Conceder
Custo Total – VABF
Valor Atual da Folha Futura

Custo Geração
Atual (em R$)
1.371.111.362,11
61.376.640,66
799.356.932,38
165.714.625,97
292.514.023,61
2.690.073.584,73
768.462.096,53
340.152.573,42
489.185.217,08
111.072.180,73
83.170.531,07
6.046.761,54
90.165.470,32
1.888.254.830,69
4.578.328.415,42
2.858.111.696,17

Custo Total Custo normal
(Em %)
(% da folha)
47,97%
2,15%
27,97%
5,80%
10,23%
94,12%
26,89%
6,39%
11,90%
3,81%
17,12%
6,13%
3,89%
1,16%
2,91%
1,51%
0,21%
0,10%
3,15%
1,54%
66,07%
20,64%
160,19%
-

Evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício
Ano de 2021
BENEFÍCIOS
Invalidez
Tempo de Contribuição
Idade
Professor
Pensionistas
Compulsória
Aposentadoria Especial
Total Geral
Ano de 2020

QUANTIDADE
164
1836
400
752
878
40
16
4086

VALOR
2.545,38
5.021,51
1.942,78
6.515,19
2.631,84
2.219,12
7.486,15
4.364,36

BENEFÍCIOS
Invalidez
Tempo de Contribuição
Idade
Professor
Pensionistas
Compulsória
Total Geral
Ano de 2019

QUANTIDADE
175
1782
386
679
833
40
3895

VALOR
2.666,00
5.105,79
1.964,91
6.695,02
2.394,06
2.260,02
4.352,78

BENEFÍCIOS
Invalidez
Tempo de Contribuição
Idade
Professor
Pensionistas

QUANTIDADE
207
1565
415
690
830

VALOR
2.645,73
4.861,44
1.845,74
7.351,98
2.350,94
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Compulsória
Total Geral

51
3758

1.981,97
4.270,10

Evolução das despesas com benefícios nos últimos 3 anos (no 2º semestre)
ANO
2º semestre de 2019
2º semestre de 2020
2º semestre de 2021

INATIVOS
R$ 100.899.803,91
R$ 107.761.248,03
R$ 114.505.243,35

PENSIONISTAS
R$ 15.539.955,39
R$ 15.979.083,92
R$ 17.142.828,13

TOTAL
R$ 116.439.759,30
R$ 123.740.331,95
R$ 131.648.071,48

Evolução das receitas e despesas nos últimos 03 exercícios

219.392.715,00
233.849.625,00

DESPESAS

247.761.008,00

185.958.284,00
165.847.276,00

RECEITAS

165.087.088,00

-

50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00
2019

2020
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2021
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Taxa de administração

6.875.286,00
7.207.738,00

LIMITE

7.306.662,22

5.041.294,00
4.609.590,00

GASTO

4.343.076,46

-

1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00

2019

2020

10

2021
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Evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio.

ITEM

2019

2020

2021

Valores (em R$)

(% Folha)

Valores (em R$)

(% Folha)

Valores (em R$)

(% Folha)

Custo Total - VABF

3.942.170.662,77

136,59%

4.125.327.337,44

146,39%

4.578.328.415,42

160,19%

Compensação Previdenciária (-)

392.402.101,15

13,59%

368.345.805,01

13,07%

366.266.274,99

12,81%

Contribuição dos Atuais Inativos (-)

88.502.763,13

3,07%

66.663.603,12

2,37%

67.008.604,82

2,34%

Contribuição dos Futuros Inativos (-)

0,00

0,00%

40.087.404,18

1,42%

36.329.895,72

1,27%

Contribuição dos Servidores Ativos (-)

317.531.247,27

11,00%

378.102.911,74

13,42%

400.135.637,26

14,00%

Contribuição do Ente s/Ativos (-)

577.329.540,50

20,00%

468.348.501,39

4,18%

571.622.339,75

20,00%

Contr. Adicional Ente s/Ativos da Educação (-)

0,00

0,00%

117.925.682,56

16,62%

23.863.212,69

0,83%

Contribuição do Ente s/Atuais Inativos (-)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Contribuição do Ente s/Futuros Inativos (-)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Saldo dos Parcelamentos (-)

92.223.422,17

3,19%

79.736.122,76

2,83%

70.725.987,20

2,47%

Ativo Financeiro (-)

605.008.197,14

20,96%

581.436.305,72

20,63%

515.485.441,23

18,04%

(Déficit)/Superávit Base

(1.869.173.391,41)

64,75%

(2.024.681.000,96)

71,84%

(2.526.891.021,76)

88,41%

Saldo das Alíquotas Adicionais (-)

1.759.232.124,60

60,94%

1.918.935.189,29

68,09%

2.203.499.539,04

77,10%

Déficit/Superávit Oficial

(109.941.266,81)

3,81%

(105.745.811,67)

3,75%

(323.391.482,72)

11,31%
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Gestão de investimentos:
Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.
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PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
ÓRGÃOS COLEGIADOS:
Reuniões e principais decisões do Conselho Curador
Conselho Curador:
Órgão de deliberação colegiada, consultivo e deliberativo, que nos termos do art. 4º, I, da Lei
Municipal nº 4.830/2002 tem por objetivo gerir os recursos previdenciários e o regime de previdência
social dos servidores públicos municipais efetivos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional
e da Câmara Municipal de Bauru e decidir sobre as seguintes matérias:
I Acompanhar e apreciar através de relatórios gerenciais a execução dos planos, programas e
orçamentos da Fundação;
II Acompanhar mensalmente os trabalhos e os repasses efetuados pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) à título de Compensação Previdenciária (Comprev);
III Acompanhar os trabalhos do Comitê de Investimentos;
IV Apreciar sugestões e encaminhar ao Prefeito Municipal as propostas de modificação da Lei nº
4.830/2002;
V Aprovar a prestação de contas anuais a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado (TCE);
VI Aprovar e alterar o Regimento da Funprev, através de votação de 2/3 (dois terços) de seus
membros;
VII Aprovar o encaminhamento, ao Prefeito Municipal, da proposta orçamentária anual e dos pedidos
de Créditos Adicionais;
VIII Autorizar a aceitação de doações;
IX Autorizar a alienação ou aquisição de bens e direitos;
X Autorizar a celebração e rescisão de acordos, convênios e contratos em todas as suas modalidades
ainda que sob a forma de prestação de serviços por terceiros;
XI Determinar a realização de inspeções e auditorias por inspetores ou auditores independentes;
XII Elaborar o Plano de Ação Anual do Conselho e enviar à Presidência da Funprev até a primeira
reunião ordinária do mês de fevereiro de cada ano;
XIII Eleger Presidente da Funprev, o Presidente do Conselho e o Secretário;
XIV Estabelecer normas gerais de contabilidade e atuária de modo a garantir o equilíbrio financeiro
e atuarial da Funprev;
XV Julgar, em grau de recurso, atos e decisões proferidas pela Presidência da Funprev; XVI Orientar
e decidir, sobre eventuais lacunas, omissões ou obscuridade sobre situações relacionadas à
previdência disciplinada na Lei nº 4.830/2002, e
XVII Participar, avaliar e acompanhar sistematicamente, a gestão administrativa, contábil,
econômica e financeira dos recursos.
As principais ocorrências e deliberações do Conselho Curador, no segundo semeste do ano de 2021,
foram as seguintes:
DATA
Nº ATA DELIBERAÇÕES
02/07/21
05
(a) Eleger o membro David José Françoso para a substituição do
Extra
Presidente da Funprev, por motivos de saúde.
05/07/21
06
(a) Eleger o conselheiro David José Françoso para a substituição
Extra
Presidente da Funprev, a partir de 01/07/2021, e solicita que se convoque
o membro suplente respectivo.
12/07/21
13
(a) Leitura das Atas nº 21 e nº 22 do Comitê de Investimentos e da Ata
Ord.
nº 13 do Conselho Fiscal; (b) Ratifica a eleição do membro Sr. David
José Françoso para Presidente Substituto da FUNPREV; (c) Elege como
Presidente Substituto do Conselho Curador, o membro Sr. Sérgio Ricardo
Corrêa Alberto, durante o período de substituição do membro David José
Françoso à Presidência da FUNPREV, e mantém como Secretária, o
membro Srta. Ana Lígia Corrêa da Conceição; (d) Processo 536/2021 –
Ciência; (e) Processo 1625/2021 – Ciência de cópia do ofício
14

15

27/07/21

14
Ord.

13/08/21

15
Ord.

25/08/21

16
Ord.

10/09/21

17
Ord.

DAL.SPL.PM.164/21, da Presidência da Câmara Municipal à Exma.
Prefeita Municipal, relativo a Audiência Pública realizada em 08/07/2021
e que tratou do PL 38/21 referente a alteração da alíquota previdenciária
dos servidores públicos municipais; (e) Processo 1533/2021 – Ciência e
ratifica autorização da despesa de adiantamento para o Curso COMPREV
na prática pela ABIPEM; (f) Processo 645/2021 – Ciência das alterações
do Termo de Referência para contratação de serviço de e-mail; (g)
Processo 3076/2021 – Ciência e encaminha ao Comitê de Investimentos;
(h) Processo 656/2021 – Ciência do Plano Plurianual (PPA 2022 – 2025);
(i) Processo 1608/2021 – Ciência da abertura do processo da Lei Geral
de Proteção de Dados; (j) Processo 1664/2021 – Ciência e autoriza a
contratação de empresa especializada para serviço de sanitização predial.
(a) Leitura das Atas nº 23 e nº 24 do Comitê de Investimentos e da Ata
nº 14 do Conselho Fiscal; (b) Processo 1572/2021 – Ciência; (c) Processo
1263/2021 – Ciência e vistas; (d) Processo 1768/2021 – Ciência e ratifica
autorização da despesa; (e) Processo 1530/2021 - Ofício 7912021 –
Ciência; (f) Processo 22/2021 – Ciência e indefere a solicitação; (g)
Processo 154/2021 – Ciência e autoriza a celebração do Termo de
Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Bauru.
(a) Leitura das Atas nº 25, nº 26 e nº 27 do Comitê de Investimentos e da
Ata nº 15 do Conselho Fiscal; (b) Processo 1054/2021 – Ciência dos
Relatórios de Investimentos do 1º trimestre; (c) Processo 184/2021 –
Ciência e aprova o Relatório de Investimentos de Junho/2021; (d)
Processo 809/2021 – Ciência do Termo de Referência contratação de
empresa para recrutamento e gestão de estagiários, e autoriza o
prosseguimento das ações; (e) Processo 1647/2021 – Ciência da
contratação de locação de imóvel; (f) Processo 1838/2021 – Ciência e
ratifica autorização da despesa de inscrição para o curso jurídico
financeiro na APEPREM; (g) Processo 387/2021 – Ciência e nomeia
relator para analisar o Termo de Referência da digitalização dos
prontuários; (h)
Processo 1341/2021 – Ciência e autoriza o
prosseguimento das ações de contratação de serviço de limpeza de
terreno; (i) Processo 1608/2021 – Indica membros para compor grupo de
trabalho que trata da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da
Fundação; (j) Processo 1624/2021 – Ciência e autoriza movimentações
financeiras; (k) Processo 1263/2021 – Solicita complementação das
informações; (l) Processo 1975/2021 – Ciência e indica membro como
relator.
(a) Leitura das Atas nº 28 do Comitê de Investimentos e da Ata nº 16 do
Conselho Fiscal; (b) Processo 387/2021 – Ciência da manifestação do
relator e autoriza a contratação dos serviços de digitalização dos
prontuários; (c) Processo 1169/2021 (Capa) (Apenso 1961/2021) –
Ciência dos pareceres e aguarda resposta da impugnação; (d) Processo
1075/2021 (Capa) (Apenso 1999/2021) – Ciência da cópia da promoção
de arquivamento do Inquérito Civil MP nº 42.0715.0000906/21 – 1; (e)
Processo 949/2019 – Ciência e indica relator; (f) Processo 774/2021 –
Ciência e autoriza celebração do convênio; (g) Ofício 110/21 – Ciência
do prazo para realização dos cursos de Atuária Aplicada aos RPPS’s e
Investimentos; (h) Processo 502/2020 – Ciência do extrato de sentença
da aprovação das contas do exercício 2019 do TCE SP e encaminha à
Presidência para demais providências com relação as ressalvas e
recomendações do Tribunal; (i) Processo 4361/2018 – Ciência.
(a) Leitura das Atas nº 29 e nº 30 do Comitê de Investimentos e da Atas
nº 02 (Extraordinária) e nº 17 do Conselho Fiscal; (b) Processo
15

16

15/09/21
24/09/21

07
Extra
18
Ord.

29/09/21

08
Extra

08/10/21

19
Ord.

1606/2021 – Solicita e indica como relatora a Sra. Conselheira Gabriella
Lucarelli Rocha; (c) Processo 1264/2021 – Ciência e solicita à
Presidência a submissão do Termo de Referência elaborado pelo Núcleo
de Gerenciamento de Investimentos e Comitê de Investimentos à
empresa de Consultoria Crédito e Mercado; (d) Processo 184/2021 –
Ciência e aprova o relatório de investimentos de Julho/2021; (e) Processo
813/2021 – Ciência da conclusão das movimentações deliberadas; (f)
Processo 1624/2021 – Ciência da conclusão das movimentações
deliberadas; (g) Processo 2114/2021 – Ciência e autoriza a celebração do
convênio; (h) Processo 952/2021 – Ciência e indica como relatora a Sra.
Conselheira Gabriella Lucarelli Rocha para o PL do Regime de
Previdência Complementar; (i) Processo 2439/2020 – Ciência da minuta
de Decreto e autoriza prosseguimento; (j) Processo 1208/2016 – Ciência
e autoriza a celebração do termo aditivo de contrato para manutenção de
ar condicionado; (k) Processo 1975/2021 – Ciência das ações do
Conselho Curador para o nível III do Pró-Gestão.
(a) Processo 952/2021 – Ciência, acolhe o relatório e autoriza a
tramitação do Projeto de Lei - Regime de Previdência Complementar.
(a) Leitura das Atas nº 31 e nº 32 do Comitê de Investimentos e da Ata
nº 18 do Conselho Fiscal; (b) Processo 1837/2021 – Ciência e indica
relatores para análise da minuta da Política de Investimentos para o
exercício de 2022; (c) Processo 1541/2020 (86244/2020 – Prefeitura) –
Ciência da publicação da Lei nº 7.484/2021, que altera a alíquota
previdenciária; (d) Processo 156/2021 – Ciência, acolhe parecer do
relator e aprova a prestação de contas de 2020; (e) Processo 2223/2019 –
Ciência e autoriza a celebração do aditivo ao plano de saúde da Funprev;
(f) Processo 2086/2021 – Ciência e indica relator para o tema
capacitação; (g) Processo 2175/2021 – Ciência e indica relator; (h)
Processo 922/2021 – Ciência e participação na Audiência Pública para
apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2022; (i) Processo 949/2019
– Ciência, acolhe o parecer do relator e delibera pela realização de
reunião extraordinária.
(a) Processo 949/2019 – Ciência, leitura, análise e aprova o texto da
minuta; (b) Processo 1241/2021 – Revisão de Enquadramento PCCS
PMB Processo 39178/2016 – Ciência e indica relatora.
(a) Leitura das Atas nº 33 e nº 34 do Comitê de Investimentos e da Ata
nº 19 do Conselho Fiscal; (b) Processo 547/2021 – Ciência dos repasses
mensais do COMPREV; (c) Processo 1571/2021 – Ciência; (d) Processo
184/2021 – Ciência e aprova o relatório mensal de investimentos; (e)
Processo 2382/2021 – Ciência da apresentação do estudo ALM pela
empresa de Consultoria Crédito e Mercado; (f) Processo 709/2021 –
Ciência e autoriza o prosseguimento da aquisição de vale transporte; (g)
Processo 645/2021 – Ciência e autoriza a realização de novo processo
licitatório para contratação de serviço de e-mail com plataforma de
aplicativo de trabalho; (h) Processo 2394/2021 – Ciência; (i) Processo
2283/2021 – Ciência e indica relator para a resolução da política de limite
de alçadas; (j) Processo 2346/2021 – Ciência e indica relator para o PL
da descrição de função; (k) Processo 2086/2021 (Processo digital) –
Ciência, acolhe o parecer exarado pelo relator e encaminha à Presidência
para providências com relação ao plano anual de capacitação; (l)
Processo 2175/2021 (Processo digital) – Ciência; (m) Registra a
participação de seus membros na audiência pública de prestação de
contas do 2º quadrimestre de 2021, realizada pela Câmara Municipal de
Bauru, em 30/09/2021, em atendimento a Lei Complementar 101/2000.
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12/11/21

21
Ord.

18/11/21

09
Extra
22
Ord.

24/11/21

(a) Leitura da Ata nº 35 do Comitê de Investimentos e das Atas nº 03 e
04 (Extraordinária), e 20 do Conselho Fiscal; (b) Processo 1241/2021 –
Ciência, acolhe o relatório da relatora e a aplicação dos pareceres
jurídicos da Procuradoria Consultiva quanto aos Planos de Cargos,
Carreiras e Salários; (c) Processo 2743/2019 – Ciência e autoriza o
prosseguimento; (d) Processo 2569/2021 – Ciência e aprova a minuta de
resolução da retomada da prova de vida e censo cadastral previdenciário;
(e) Processo 784/2019 – Ciência e aprova resolução que regulamenta a
participação em exame de certificação; (f) Processo 2114/2021 – Ciência
e autoriza a formalização do convênio; (g) Processo 2346/2021 – Ciência
e acolhe o parecer do relator; (h) Processo 2283/2021 – Ciência e acolhe
o parecer do relator; (i) Processo 2490/2021 – Ciência e autoriza as
providências elencadas pela Procuradoria Geral; (j) Ofício nº 134/2021 –
Ciência e resolve eleger o conselheiro David José Françoso para a
substituição do Presidente da Funprev; (k) Ciência da emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), expedido em nome
do Município de Bauru, pela Secretaria de Previdência em 29/09/2021,
com validade até 28/03/2022; (l) Registra a participação de seus membros
na apresentação da Asset Liability Management (ALM), pela empresa
Crédito e Mercado; (m) Registra a participação de seus membros na
reunião ordinária do Comitê de Investimentos.
(a) Ratifica a eleição do membro Sr. David José Françoso para Presidente
Substituto da FUNPREV, durante período de afastamento (10/11/2021 a
23/11/2021 e férias no período de 24/11/2021 a 21/12/2021); (b) Leitura
das Atas nº 36, nº 37 e nº 38 do Comitê de Investimentos e da Ata nº 21
do Conselho Fiscal; (c) Processo 1263/2021 – Ciência, acolhe o parecer
do relator sobre os imóveis da Fundação; (d) Processo 1837/2021 –
Ciência, acolhe o parecer dos relatores sobre a Política de Investimentos;
(e) Processo 2592/2021 – Ciência; (f) Processo 2283/2021 – Ciência,
aprova e assina Resolução da política de limite de alçadas; (g) Processo
2073/2021 – Ciência e autoriza prosseguir com as ações para certificação
Pró Gestão RPPS Nível III; (h) Processo 2583/2021 – Ciência e autoriza
a celebração do convênio; (i) Processo 1831/2021 – Ciência e autoriza a
celebração do convênio; (j) Processo 2438/2021 – Ciência e autoriza o
prosseguimento das ações para contratação de jornal regional; (k)
Processo 2586/2019 – Ciência e autoriza a celebração do aditivo do
contrato com a fornecedora de vale alimentação; (l) Processo 2636/2021
– Ciência e indica relatores para o tema Relatório de Governança
Corporativa; (m) Processo 1571/2021 – Ciência e aprova o
credenciamento das Instituições Financeiras; (n) Processo 2226/2021 –
Ciência e acompanha a sugestão de encaminhar os autos para deliberação
da Secretaria Municipal da Administração sobre o tema desaverbação.
(a) Conjunta com Comitê de Investimentos - Processo 1264/2021 –
Ciência, análise e debates sobre a aquisição de títulos públicos federais.
(a) Leitura das Ata nº 39 do Comitê de Investimentos e da Ata nº 22 do
Conselho Fiscal; (b) Processo 1837/2021 – Ciência e promove as
assinaturas da Resolução nº96, Política de Investimentos para 2022; (c)
Processo 2460/2021 – Ciência e autoriza prosseguir com a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do
servidor HPE; (d) Processo 2636/2021 – Ciência do modelo do relatório
elaborado pelos relatores; (e) Processo 2873/2021 – Ciência, autoriza e
sugere encaminhamento à Procuradoria Geral da Funprev para análise e
orientações.
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03/12/21

23
Ord.

10/12/21

10
Extra

(a) Leitura das Atas nº 40 e nº 41 do Comitê de Investimentos e da Ata
nº 23 do Conselho Fiscal; (b) Processo 2756/2021 – Ciência e autoriza a
celebração do convênio; (c) Processo 2880/2021 – Ciência e autoriza a
celebração do convênio; (d) Processo 1169/2021 (Capa) e apensos –
Ciência da conclusão do processo administrativo previdenciário PAP
36/21 10133.100213/2021-11 do Ministério do Trabalho e Previdência,
pela improcedência das irregularidades atribuídas pela auditoria,
considerando como regular o critério “utilização dos recursos
previdenciários – decisão administrativa”; (e) Processo 2939/2021 Ofício 150/2021, de 02/12/2021 – Ciência das diversas para providências
para o equacionamento do déficit atuarial; (f) Processo 1837/2021 –
Ciência e aprova a Resolução 97/2021 que estabelece a Política de
Investimentos para 2022; (g) Processo 184/2021 – Ciência e aprova os
relatórios de investimentos de setembro e outubro de 2021; (h) Processo
1807/2021 – Ciência do monitoramento da carteira de investimentos; (i)
Processo 2605/2021 – Ciência do monitoramento da carteira de renda
variável e autoriza movimentação financeira; (j) Processo 2546/2021 –
Ciência do monitoramento da Carteira de renda fixa e autoriza
movimentação financeira; (k) Processo 502/2020 – Ciência; (l) Processo
1264/2021 – Ciência do andamento da aquisição de títulos públicos
federais.
(a) Conjunta com Conselho Fiscal - Processo 2128/2021 (Funprev),
Processo 135743/2021 (PMB) e apensos – Análise da minuta do projeto
de Lei para cobertura do Déficit Atuarial. Ciência das propostas
elaboradas pelo Atuário e apresentadas ao Executivo, do parecer jurídico
da PMB, da manifestação do Secretário de Economia e Finanças, da
manifestação da Prefeita Municipal, decidindo pela proposta número 4.
Registra que, apesar de ofícios anteriores enviados pela Presidência da
Funprev à PMB, esse processo foi recebido na Funprev apenas na data
de hoje e, em razão da relevante urgência do tema e no curto espaço de
tempo, foi realizada esta reunião conjunta. Os conselheiros se
manifestam contrários ao pouco tempo disponibilizado pela PMB para
análise dos processos nos Conselhos, sem maiores prejuízos ao
encaminhamento do Projeto de Lei. Em relação aos prejuízos na
submissão do projeto de lei ainda em 2021 para análise da Câmara,
eventualmente o Município poderá ter obstada a expedição do CRP em
razão de não atendimento ao item específico de revisão do plano de
equacionamento do déficit atuarial, e, ainda, ser passível de punição pelos
órgãos de fiscalização no próximo quinquênio, o que poderá inviabilizar
a aprovação das contas, além das restrições nas
análise vinculadas aos itens do DRAA. Aprecia o conteúdo da minuta do
Projeto de Lei de acordo com a decisão da Prefeita Municipal, encaminha
à Presidência da Funprev para os trâmites legais e sugere, conforme
orientação jurídica, que seja acrescentado na minuta de Projeto de Lei,
no Art. 4, o “Parágrafo único: Os valores constantes deste artigo serão
alterados e corrigidos na mesma proporção e na mesma época do reajuste
geral dos servidores públicos municipais.” 16/Em relação ao 62-B (Art.
5.º do texto), após explicações quanto a revisão da minuta do projeto de
lei após o Parecer Jurídico da Procuradoria do Contencioso da PMB, a
Procuradoria Geral da Funprev, sugere o referendo parcial previsto no
inciso II, do art. 36, da EC 103/2019, para aderir as alterações promovidas
no art. 149, da CF pela EC 103/2019, e para aderir à revogação do § 21,
do art. 40, da CF.
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16/12/21

24
Ord.

27/12/21

11
Extra

(a) Leitura das Atas nº 42 e nº 43 do Comitê de Investimentos e das Atas
nº 06 (Extraordinária) e nº 24 do Conselho Fiscal; (b) Processo
3076/2012 – Ciência e aguarda retorno; (c) Processo 2785/2021 – Ciência
e autoriza o prosseguimento do sistema DATAPREV/COMPREV; (d)
Processo 547/2021 – Ciência do valor do repasse Comprev referente a
outubro/2021; (e) Processo 3070/2021 – Ciência do resultado do
exercício 2021, referente aos recursos recebidos pela Funprev, e dos
trabalhos realizados pelo Serviço de Compensação Previdenciária da
Fundação; (f) Ofício 152/2021 – Ciência da análise pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo das aposentadorias e pensões do exercício
2020, na qual ficou constatado a condição de REGULARIDADE; (g)
Processo 364/2020 – Ciência e autoriza a formalização do aditivo do
contrato de locação de impressoras; (h) Processo 1571/2021 – Ciência e
aprova a minuta da resolução que trata do credenciamento de instituição
financeira; (i) Registra a previsão das reuniões ordinárias para o ano de
2022.
(a) Leitura da Ata nº 25 do Conselho Fiscal; (b) Processo 3125/2021 –
Ciência e encaminha à Presidência para análise em conjunto com a
Procuradoria Geral, em relação a obrigatoriedade de certificação de
membro suplente, de quaisquer dos Conselhos, para substituição
temporária de membro titular; (c) Processo 1837/2021 – Ciência da
publicação da Resolução nº 97, Política de Investimentos para 2022; (d)
Processo 2605/2021 – Ciência da efetivação das movimentações e da
correção dos limites do segmento de multimercados; (e) Processo
2346/2021 – Ciência e aprova a minuta do Projeto de Lei da descrição de
função de confiança; (f) Processo 2894/2021 – Ciência e autoriza a
minuta de decreto que estima a receita e fixa a despesa da Funprev para
o exercício de 2022; (g) Processo 1571/2021 – Ciência e autoriza a
publicação da Resolução nº98, que regulamenta o credenciamento anual
de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos; (h) Processo
3103/2021 – Ciência e autoriza a despesa de água junto ao DAE para
2022; (i) Processo 3104/2021 – Ciência e autoriza a despesa de energia
junto à CPFL para 2022; (j) Processo 184/2021 – Ciência e aprova
relatórios mensais de investimentos; (k) Processo 1835/2021 – Ciência
da assinatura pela Prefeita Municipal do Termo de Adesão ao Sistema de
Compensação Previdenciária, celebrado com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; (l) Processo
5270/2019 – Ciência e autoriza o aditamento do contrato dos serviços de
emissão de boleto bancário; (m) Processo 1263/2021 – Ciência e indica
relator.

Reuniões e principais decisões do Conselho Fiscal
Órgão com a responsabilidade de fiscalizar os atos administrativos e verificar o cumprimento dos
deveres legais e estatutários da Presidência e do Conselho Curador, trazendo mais transparência as
atividades e movimentações financeiras da Fundação, além das seguintes competências
I Aprovar mensalmente a aderência da rentabilidade da carteira da Fundação em relação as metas
estabelecidas na Política de Investimentos;
II Aprovar os balancetes mensais ou balanço anual da Funprev, emitindo pareceres e/ou
recomendações complementares que forem julgadas necessárias a serem cumpridas pelo Conselho
Curador;
III Examinar os resultados gerais do exercício e proposta orçamentária para o exercício subsequente,
sobre eles emitindo pareceres;
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IV Examinar todas as contas, escrituração, documentos, registros contábeis e demais papéis da
Funprev, suas operações e, ainda, demais atos praticados pelo Conselho Curador;
V Fiscalizar os atos dos membros do Conselho Curador e da Presidência da Funprev e verificar o
cumprimento de seus deveres legais e regulamentares;
VI Manifestar sobre os relatórios exarados pelo Conselho Curador;
VII Praticar todos os atos de fiscalização que forem julgados necessários ou recomendáveis, para o
fiel desempenho de suas atribuições e competências;
VIII Verificar a cada reunião oficial as Atas do Conselho Curador.
As principais ocorrências e deliberações do Conselho Fiscal, no segundo semeste do ano de 2021,
foram as seguintes:
DATA
Nº ATA DELIBERAÇÕES
a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador nº 13/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
b) Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador nº 5 e 6/2021
– Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
c) Atas da Reunião do Comitê de Investimento nºs 21, 22 e 23/2021
– Este Conselho efetuou a leitura das referidas Atas.
d) Processo nº 536/2021 – Débito Irregular na conta dos inativos na
conta Bradesco – Este Conselho toma ciência das providências
adotadas.
e) Processo nº 1543/2021- Solicitação de Informações para controle
de Procedimentos Administrativos – Este Conselho toma ciência
da devolutiva da solicitação efetuada pelo Conselheiro Rubens,
deixando consignado que conforme manifestação do Conselho
Curador, todas as providências solicitadas e elencadas já fazem
parte dos procedimentos operacionais da Funprev, devidamente
regulados e fiscalizadas pelos órgão de controle. Este Conselho
encaminha para ciência do solicitante que por sua vez solicita
vistas.
f) Processo nº 1625/2021 - Oficio DAL.SPL.PM 164/2021 –
Convocação para participação de audiência pública sobre o
Projeto de Lei nº 38/2021 – que altera a alíquota previdenciária
16/07/2021 14 Ord.
dos servidores públicos municipais. Este Conselho toma ciência
do ofício e registra a convocação e participação da Conselheira
Soraya e a participação voluntária do Conselheiro Eros na
audiência.
g) Processo nº 1533/2021 – Adiantamento para curso Comprev na
prática pela Abipem – Este Conselho toma ciência da despesa e
registra a participação da Conselheira Soraya no referido curso.
h) Processo nº 645/2021 – Contratação do serviço de e-mail com
plataforma de aplicativo de trabalho – Este Conselho toma ciência
do andamento.
i) Processo nº 3076/2021 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária –
Este Conselho toma ciência do andamento do processo, das
manifestações e questionamentos do Comitê de Investimentos nas
atas 21, 22 e 23 bem como do relatório do Núcleo de
Gerenciamento e Investimentos as fl 736 onde é apontado uma
previsão de prejuízo financeiro e o valor atual inferior ao
montante aplicado de - R$ 423.148,92. Este Conselho continuará
acompanhando o processo. O Conselheiro Rubens pede vistas ao
processo.
j) Processo nº 656/2021 – Elaboração do Plano Plurianual – PPA –
Este Conselho toma ciência. A Conselheira Soraya solicita o
envio de cópia digital da página 156 frente e verso para todos os
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k)

l)

m)

n)

o)

28/07/2021

15 Ord.

Conselheiros. Processo nº 1608/2021 – Abertura de Processo da
LGPD - Este Conselho toma ciência da abertura do processo para
adequação conforme exigência da legislação.
Processo nº 1664/2021 – Contratação de Empresa especializada
para serviço de sanitização predial - Este Conselho toma ciência
da abertura do processo e da autorização do Conselho Curador.
Processo n º 1557/2020 – Adesão ata de registro de preço material
de escritório II – Este Conselho toma ciência e acompanha a
análise da controladoria interna.
Processo n º 285/2021 – Aquisição de certificado digital para
servidores da Funprev – Este Conselho toma ciência e acompanha
a aprovação da presente prestação de contas.
Processo nº 407/2021 – Compra de material de escritório - Este
Conselho toma ciência e acompanha a aprovação da presente
prestação de contas.
Ofício 00136/2021 - Balancete Econômico Financeiro e
Relatórios Gerenciais referente a Junho de 2021 – Este Conselho
aprova, uma vez escriturado em conformidade com a lei 4320/64.
Reiteramos que o deficit financeiro persiste.

a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador n º 1 4 /2021 –
Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
b) Atas da Reunião do Comitê de Investimento nº 24/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura das referidas Atas.
c) Processo nº 571/2021 – Aquisição de filtro/refil para
purificadores de ar - EsteConselho toma ciência da abertura do
pregão as fls. 92.
d) Processo nº 1402/2021 – Liberação de adiantamento para
despesas de serviços – Junho/2021 - Este Conselho toma ciência
da análise do controlador interno as fls. 33, favorável a aprovação.
e) Processo nº 1768/2021 – Autorização para participação no IX
encontro jurídico - Este Conselho toma ciência da autorização do
Conselho Curador na Ata nº 14.
f) Processo nº 1403/2021- Liberação de adiantamento para atender
despesa de Consumo – Junho/2021 - Este Conselho toma ciência
da análise do controlador interno as fls. 20, favorável a aprovação.
g) Processo nº 1530/2021 – Ofício nº 79/2021 – Este Conselho toma
ciência da autorização do Sr. Secretário de Economia e Finanças.
h) Processo nº 154/2021 – Termo de Cooperação técnica entre PMB
e Funprev - para utilização dos BPM – Este Conselho toma
ciência da autorização do Conselho Curador conforme Ata nº
14/2021.
i) Processo nº1572/2021 – Lançamentos de Fundos de
Investimentos – FIP Kinea 5 Banco Itaú – Este Conselho toma
ciência da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de
Investimentos as folha 9, propondo arquivamento.
j) Processo nº 1543/2021 – Rubens Roberto Rodrigues de Souza –
Solicita Informação para controle de procedimentos
administrativos – Após vistas ao processo e ciência das respostas
aos questionamentos efetuados o Conselheiro Rubens devolve
nesta data com a seguinte manifestação: Para arquivo temporário
aguardando desfecho do MP em relação ao Processo nº 536/2021.
k) Processo nº 49.535/2013 – Tribunal de Justiça do Estado de S.P,.Este Conselho toma ciência do pagamento da parte patronal do
precatório as fls. 359.
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l) Processo nº 35.611/2015 – 1ª Vara da Fazenda Pública - Este
Conselho toma ciência do pagamento da parte patronal do
precatório as fls. 331.
m) Processo nº 1606/2021 – Controladoria interna – Solicitação de
parecer jurídico sobre certificação de Conselheiro – Este
Conselho toma ciência do inteiro teor do processo e delibera pela
abertura de prazo até a próxima reunião (16/08/2021) para
manifestação prévia do Conselheiro Rubens. Nesta data, o mesmo
solicita a juntada de documentos, dentre eles, a cópia do
Certificado emitido em 27 de julho de 2021 pela APIMEC.

16/08/2021

16 Ord.

a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador n º 1 5 /2021 –
Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
b) Ata da Reunião do Comitê de Investimento nº 25/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura das referida Ata.
c) Ata da Reunião do Comitê de Investimento nº 26/2021 – Este
Conselho efetuoua leitura das referida Ata.
d) Ata da Reunião do Comitê de Investimento nº 27/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
e) Ofício nº 153/2021 DF – Balancete Referencia Julho/2021 – Este
Conselho aprova, uma vez escriturado de conformidade com a Lei
4320/64. Observamos o déficit financeiro ocorrido no período.
f) Processo nº 1974/2021- Controladoria Interna – Este Conselho
toma ciência das adequações a serem implementadas. A Diretora
Louise Adeline Carvalho Candido, explanou detalhando as
alterações a serem implementadas.
g) Processo nº 1629/2021- Nucleo de Gerenciamento dos
investimentos – Este Conselho toma ciência, conforme item 3 da
Ata 25 do Comitê de investimentos.
h) Processo nº 1608/2021- Presidência – Lei Geral de Proteção de
Dados – Este Conselho indica os membros Lucas Chasseraux
Tauil e Elson Reis, como titular e suplente respectivamente.
i) Processo nº 1624/2021 – Divisão Financeira – Resgate de
recursos para pagamento da Folha de Benefícios – Este Conselho
toma ciência da autorização do Conselho Curador, conforme item
15 da Ata 15/2021 do Conselho Curador.
j) Processo nº 1838/2021 – Nucleo de Gerenciamento dos
Investimentos – Este Conselho toma ciência da ratificação da
autorização da despesa, conforme item 11 da Ata 15/2021 do
Conselho Curador.
k) Processo nº 1341/2021- Divisão Administrativa – Este Conselho
toma ciência da autorização dada pelo Conselho Curador,
conforme item 13 da Ata 15/2021.
l) Processo nº 1054/2021 – Nucleo de Gerenciamento dos
Investimentos – Este Conselho toma ciência do Relatório de
Investimentos do 1º Trimestre 2021.
m) Processo nº 184/2021- Nucleo de Gerenciamento dos
Investimentos – Este Conselho toma ciência da aprovação pelo
Conselho Curador (item 6 da Ata 15/2021) do Relatório de
Investimentos de Junho/2021.
n) Processo nº 809/2021 – Divisão Administrativa – Este Conselho
toma ciência da autorização do Conselho Curador no item 8 da
Ata 15/2021.
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o) Processo nº 1647/2021 – Divisão Administrativa – Este Conselho
toma ciência da autorização do Conselho Curador no item 9 da
Ata 15/2021.

27/08/2021

30/08/2021

17 Ord.

a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador n º 1 6 /2021 –
Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
b) Ata da Reunião do Comitê de Investimento nº 28/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura das referida Ata.
c) Ofício nº 110/2021 – Presidência – Este Conselho toma ciência
do prazo até 31/10/2021 para realização do curso de capacitação.
d) Ofício nº 111/2021 – Presidência – Indicação de membro para
compor a Controladoria Interna; este Conselho indica o
Conselheiro Elson Reis
e) Processo nº 774/2021- Banco Bradesco – Este Conselho toma
ciência daautorização para celebração do Convênio, conforme
item 7 da Ata 16/2021 do Conselho Curador.
f) Processo nº 1075/2021 – Ministério Público do Estado de São
Paulo – Este Conselho toma ciência do arquivamento do Inquérito
Civil nº 42.0715.0000906/21, as fls. 77 a 79.
g) Processo nº 1169/2021 – Receita Federal – Este Conselho toma
ciência da impugnação protocolizada as fls. 103 a 107.
h) Processo nº 387/2021 – Presidência – Este Conselho toma ciência
da autorização do Conselho Curador, conforme item 3, da Ata 16
de 25/08/2021.
i) Processo nº 1974/2021 – Controladoria Interna – A Conselheira
Soraya solicitou ao Presidente Donizete, explanação sobre as
novas exigencias a serem cumpridas por este Conselho para que
a Fundação possa obter a Certificação Nivel III no Pró Gestão, o
que foi prontamente atendida, ficando claro a todos que a partir
do mês de Setembro de 2021, este Conselho deverá emitir
relatórios mensais com as principais decisões tomadas para
devida publicação.
j) Processo nº 502/2020 – Seção de Contabilidade e Orçamento –
Após lido o extrato de sentença do Auditor as fls. 270 a 277,
manifestação da Divisão Financeira fls. 279, manifestação da
Divisão Administrativa, fls.280 a 285, manifestação da
Presidência, fls. 286, das providências adotadas folhas 287 a 298,
manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e
Comitê de Investimentos, folhas 300 a 302.
k) Processo nº 4361/2018 – Abertura de Concurso – Este Conselho
toma ciência do posicionamento da Procuradoria Geral as fls.
1660 a 1664 e os de fls. 1165 a 1667, conforme item 12 do
Conselho Curador.
l) Ofício nº 219/2021 – Câmara Municipal – Audiência Pública
01/09 as 15 h. – Este Conselho toma ciência da convocação da
Presidência da FUNPREV para referida audiência. Este Conselho
recomenda a participação de seus membros na referida
Audiência.

02 Extr.

a) Processo nº 1606/2021 – Controladoria Interna – Solicita parecer
jurídico Certificação Conselheiro – Após discussões e explanação
e de todos os presentes, foi deliberado pela maioria a não abertura
de processo de sindicância sugerido pela Procuradoria Jurídica,
uma vez que em sua análise demonstrou haver inconsistências
jurídicas em razão de conflitos entre a legislação federal e
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municipal (Edital) não encontrando assim, amparo legal, dessa
forma a maioria do Conselheiros delibera pelo arquivamento do
processo.

10/09/2021

27/09/2021

18 Ord.

a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador n º 1 7 /2021 –
Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
b) Ata da Reunião do Comitê de Investimento nº 29/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura das referida Ata.
c) Ata da Reunião do Comitê de Investimento nº 30/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura das referida Ata.
d) Ofício 166/2021 – Balancete Referente ao mês Agosto 2021 –
Este Conselho aprova, uma vez escriturado de conformidade com
a Lei 4320/64.
e) Processo nº 184/2021 – Núcleo de Gerenciamento dos
Investimentos – Boletins Financeiros - Este Conselho tomamos
ciência que a partir do próximo mês haverá necessidade dos
relatórios mensais a serem acompanhados de parecer do Comitê
de Investimentos e aprovação deste Conselho em atendimentoa
política de investimento conforme disposto no Nível III do Pró
Gestão, conforme decisão do Conselho Curador no item 7 da Ata
17/2021,
f) Processo nº 813/2021 – Núcleo de Gerenciamento dos
investimentos – Movimentações Financeiras - Este Conselho
acompanha a deliberação do Conselho Curador conforme Ata
12/2021 e parecer da Divisão Financeira as fls. 183 v.
g) Processo nº 1624/2021 – Divisão Financeira – Resgate de
Recursos para pagamento de folha de benefício - Este Conselho
toma ciência das movimentações deliberadas pelo Conselho
Curador na Ata 15/2021 e parecer da Divisão Financeira as folhas
17 e 24 verso.
h) Processo nº 2114/2021 – Jalovi Livraria Ltda – Formalização de
Convênio - Este Conselho toma ciência da autorização da
celebração do convênio conforme item 10 da Ata 17/2021.
i) Processo nº 2439/2020 – Seção de Contabilidade e Orçamento –
Este Conselho toma ciência da autorização pelo prosseguimento
das ações pelo Conselho Curador no item 12 da Ata 17/2021, para
suplementação de recursos.
j) Processo nº 1208/2016 – Divisão Administrativa – Manutenção
de Ar Condicionado - Este Conselho toma ciência da autorização
da celebração do termo aditivo pelo Conselho Curador no item 13
da Ata 17/2021.

19 Ord.

a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador nº18/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
b) Ata da Reunião do Comitê de Investimento nº 31/2021 – Este
Conselho efetuou a leitura das referida Ata.
c) Processo nº 571/2021 – Seção de Apoio Operacional – Aquisição
de Filtro para purificador de água – Este Conselho toma ciência
da autorização, abertura do edital para compra.
d) Processo nº 2223/2019 – Plano de Saúde – Este Conselho toma
ciência e manifesta-se de acordo da autorização da celebração do
aditivo nos termos da Lei deliberada pelo Conselho Curador
conforme ata 18/2021.
e) Processo nº 922/2021 – Elaboração da Lei Orçamentária Anual
de 2022 – Este Conselho toma ciência do referido processo e dos
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pareceres da Seção de Contabilidade, Divisão Financeira e
Presidência à folha 196 e 196 verso e indica como relatora a
Conselheira Soraya de Goes com prazo de devolução para
próxima reunião ordinária deste Conselho.
f) Processo nº 1606/2021 – Controladoria Interna – Este Conselho
toma ciência do parecer as folhas 110 e 110 verso da Dra.
Gabriela Lucarelli Rocha, membro do Conselho Curador, e da
deliberação do Conselho Curador conforme Ata da reunião
ordinária da 18/2021, bem como da manifestação do Presidente
da Funprev as folhas 113, e diante das divergências no
entendimento quanto aos procedimentos administrativos
tomados, sugeridos e as sua devidas competências, solicitamos o
encaminhamento a Procuradoria Jurídica para manifestação e
orientação clara quanto aos devidos procedimentos a serem
adotados.
g) Processo nº 2142/2021 – Artigo 28 – Câmara Municipal – Envio
de Complementação de documentos, reiteração de informações e
solicitações complementares referente ao COMPREV – Este
Conselho toma ciência do processo e a Presidente deste Conselho
emitirá o relatório solicitado nos itens 8 e 8.1.

07/10/2021

13/10/2021

03 Extr.

a) A Senhora Presidente do Conselho Fiscal deu início comunicando
que a convocação para esta reunião Extraordinária se deu para
informar e deliberarmos sobre o Processo 2490/2021 - solicitação
de afastamento definitivo do Conselheiro Eros Blattner Junior como membro deste Conselho, por questões de ordem pessoal. Os
membros do Conselholamentaram a saída do colega, no entanto
deliberaram pelo aceite do referido pedido. Na sequência informa
e esclarece aos membros que a 1ª suplente nomeada a ser
convocada será a Srª Camila Gomes Costa, nos termos do Art 7,
III da Lei 4830/2002, contudo já adiantou que a mesma estará
impedida de assumir, uma vez nomeada recentemente em cargo
comissionado como Controladora do Município. Assim, a 2ª
suplente nomeada, a Srª Erika Maria Beckmann Fournier será
convocada para tomar posse a partir da próxima reunião Ordinária
deste Conselho a ser realizada no dia treze de outubro. Ainda, que
nesta mesma data, será eleito um novo secretário.

20 Ord.

a) A Presidente dá as boas-vindas a Srª Erika Maria Beckmann
Fournier. Contudo, informa que a mesma também nãopoderá ser
empossada por haver impedimento devido a mesma ter
designação para substituição em caso de impedimento do Sr.
Secretário Municipal da Administração. Fato este que chegou ao
conhecimento desta presidente pelo Sr Donizete no início desta
sessão. Diante deste fato será convocada a suplente Sra Michelle
Padilha Moura muito embora já tenha-se a informação de que a
mesma também se encontra impedida por se encontrar na mesma
situação acima descrita. Assim, este Conselho entende ser
pertinente a análise pelo grupo instituído pela portaria 61/2021 –
revisão do processo eleitoral dos membros do Conselho Curador
e do Conselho Fiscal da Funprev (Processo 385/2021) quanto a
possibilidade de alteração na lei 4830/2002 especificamente
quanto ao tema acima debatido. A fim de dirimir a situação de
imediato quanto a vacância este Conselho solicita à Presidência
da Funprev manifestação junto a Sra. Prefeita pela indicação de
25

26

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

novos membros suplentes. Na sequência, expôs aos membros a
necessidade da indicação e nomeação de um novo secretário
sendo indicado pela maioria dos Conselheiros o Srº Lucas
Chasseraux Tauil e suas atribuições serão auxiliadas pelo
membro Rubens Roberto Rodrigues de Souza conforme
designação da presidência, de acordo com a Lei 4830/2002 em
seu Art 16 paragrafo único.
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador 19/2021, 08 de
outubro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 33/2021, de
30 de setembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 34/2021, de
07 de outubro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 03/2021, de 07
de outubro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida
Ata.
Processo 547/2021 – Repasses mensais do COMPREV em 2021
– Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do valor
creditado no mês de setembro (R$ 331.981,83), referente à
competência 07/2021 e da aplicação desses recursos em conta
corrente específica para créditos dessa natureza em nome desta
fundação, junto ao Banco do Brasil no Fundo BB Previdenciário
IDK IPCA 2 Anos Títulos Públicos, conforme item 02 da Ata 34
do Comitê de Investimentos.
Processo 1571/2021 – Credenciamento de Instituições
Financeiras – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento
do parecer exarado pelo Núcleo de Gerenciamento de
Investimentos, folha 76, conforme item 05 da Ata 34 do Comitê
de Investimentos. O economista Luis Gustavo explanou aos
membros sobre o processo de credenciamento das instituições
financeiras e seus produtos conforme a Resolução CMN nº
3922/2010, alterada pela Resolução CMN 4695/2018. A
Conselheira Soraya solicita vistas ao processo.
Processo 184/2021 – Boletins financeiros de 2021 – Relatórios
mensais dos investimentos – Este Conselho recebe os autos, toma
conhecimento do parecer exarado pelo Núcleo de Gerenciamento
de Investimentos, folha 7, referente ao boletim financeiro base
agosto/2021, conta com a participação do Sr Luis Gustavo que
auxilia no esclarecimento referente ao desempenho da carteira de
investimento, conforme item 04 da Ata 34 do Comitê de
Investimentos e a Conselheira Soraya solicita vistas.
Processo 2394/2021 – Congresso nacional da ABIPEM – Este
Conselho recebe os autos e toma conhecimento dos pareceres e
autorização exarada.
Processo 645/2021 – Contratação de Serviço de e-mail com
plataforma de aplicativo de trabalho – Este Conselho recebe os
autos e toma conhecimento do Ato Decisório, folha 117, exarado
pela Comissão de Pregão Eletrônico, restando fracassado referido
pregão, uma vez que os preços ofertados foram considerados
inaceitáveis. Ato contínuo, este Conselho toma ciência e
acompanha a deliberação do Conselho Curador pela realização de
nova sessão licitatória.
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k) Processo 709/2021 – Aquisição de Vale Transporte – Este
Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação
da Divisão Administrativa, folhas 42, 56 e 73; da Comissão
Permanente de Licitações, folhas 48 e 49; da Divisão Financeira,
folha 57; da Presidência da Funprev, folha 58; da manifestação da
Procuradoria Geral, folhas 74 a 77 e acompanha a deliberação do
Conselho Curador pelo prosseguimento nos termos da Lei da
renovação, observado o parecer da Procuradoria Geral.
l) Processo 922/2021 – Elaboração da Lei Orçamentária Anual de
2022 – A Conselheira Soraya solicita prorrogação do prazo até a
próxima reunião para entrega do referido relatório.
m) Ofício 00180/2021 – Balancete Econômico Financeiro referente
a Setembro/2021 – Este Conselho recebe os autos, toma ciência e
a Conselheira Soraya solicitavistas ao Ofício para análise.

19/10/2021

04 Extr.

a) Regimento Interno – Estudo para alteração no Regimento Interno
deste Conselho. Ficou acordado que cada membro deverá
apresentar sugestões na próxima reunião Ordinária.
b) Controle da tramitação dos processos entre Conselho Curador,
Conselho Fiscal e Comitê de Investimento – A Conselheira
Soraya apresentou e explanou sobre a formatação das planilhas
que após analisada pelos demais conselheiros, foi por todos
aprovada.
c) Plano de ação do Conselho Fiscal 2021 – Foi realizada análise e
avaliação das atividades desenvolvidas de acordo com a situação
dos andamentos, para posterior elaboração de relatórios por este
Conselho.
d) Plano de ação do Conselho Fiscal 2022 – Iniciado levantamento
das ações a serem inseridas no plano de trabalho de 2022.
e) Cálculo Atuarial 2021 - Considerando o envio dos Ofícios nº
047/2021 em 23/03/2021 e nº 115/2021 em 31/08/2021,
relacionados aos processos 744/2021 e 2.128/2021 que trata sobre
a avaliação Atuarial ano base 2021 e das medidas para cobertura
do deficit atuarial até a presente data sem retorno; Considerando
a obrigatoriedade da aprovação de um Plano para o
Equacionamento do deficit apresentado na última avaliação
atuarial até dia 31 de Dezembro de 2021, sob pena da não
aprovação das contas desta Fundação, bem como do município
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Este Conselho
solicita a presidência desta Fundação que reitere a Sra. Prefeita a
necessidade do cumprimento das exigências legais instituído pela
portaria 464/2018 do Ministério da Previdência Social.
f) Previdência Complementar – O presidente desta Fundação
explanou sobre o assunto para este Conselho, esclarecendo que o
andamento e a responsabilidade da criação do Projeto de Lei é
exclusiva do município e que se encontra em fase de finalização
visto que o prazo final é Novembro de 2021.
g) Reunião de apresentação do Estudo de ALM - pela empresa
Crédito e Mercado via Zoom Meeting, dia 21/10/2021 as 09:00.
Ficou confirmada a participação do conselheiro Lucas.
h) Serviço do COMPREV – Este Conselho solicita ao responsável
Renan Boaventura a apresentação de relatório sobre o
desenvolvimento dos trabalhos na reunião ordinária em
17/11/2021.
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27/10/2021

21 Ord.

a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador 20/2021, 21 de
outubro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
b) Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 35/2021, de
14 de outubro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
c) Processo 2492/2021 – Presidência -Oficio Nº 132/2021 –
Presidencia da Funprev solicita informações sobre servidores /
Cargos / Função – Este Conselho toma ciência dos Ofícios
encaminhados e recebidos.
d) Processo 2569/2021 – Presidencia -Minuta de Resolução sobre a
retomada daprova de vida e censo cadastral previdenciária – Este
Conselho toma ciência da minuta de resolução elaborada.
e) Processo 1241/2021 – Divisão previdenciaria .Revisão de
enquadramento PCCS PMB Processo 39178/2016 – Este
Conselho toma ciência do referido processo e do relatório da
conselheira Dra. Gabriela as fls 100 e 101 e acompanha a
manifestação do referido Conselho pelo acolhimento e aplicação
dos pareceres jurídicos da Procuradoria Consultiva do município
quanto aos Planos de Cargos, Carreira e Salários e pela sugestão
dos encaminhamentos elencados na ata nº 20/2021 de 21/10/2021
item 5.
f) Processo 2114/2021 – Jalovi Livraria Ltda Entrega de
documentos para formalização de convênio Este Conselho toma
ciência da autorização e formalização do convênio conforme fl 57
verso nos termos da Lei.
g) Processo 2346/2021 – Presidencia - Projeto de Lei extingue a
descrição da função de confiança Secretária da Presidência e
altera os anexos XVIII, XIX e XXI da Lei 6006/2010 . O
Presidente Donizete efetuou explanação a despeito do assunto,
sendo que o conselheiro Rubens solicitou vistas pelo prazo de
uma sessão.
h) Processo 2438/2021- Secão de Apoio Operacional -Contratação
de Jornal Regional – Este Conselho toma ciência da solicitação
da Seção de apoio administrativo.
i) Processo 1552/2020 – Secão de Apoio Operacional - Adesão Ata
de registro de preço – Materiais de Limpeza VI - Este Conselho
toma ciência da análise da Controladoria Interna às fls 73 e 73
verso e da conformidade dos procedimentos administrativos
conforme Lei Federal nº 8666/1993, pelo Decreto nº 7892/2013 e
pelo Decreto Municipal nº 13.093/2016.
j) Processo 1855/2021 - Secão de Apoio Operacional - Adesão A ta
de R egistro de P reço material de Limpeza (detergente) - Este
Conselho toma ciência da análise da Controladoria Interna a fl 31
e da conformidade dos procedimentos administrativos diante a
Lei Federal nº 8666/1993, pelo Decreto nº 7892/2013 e pelo
Decreto Municipal nº 13.093/2016.
k) Processo 2490/2021 – Eros Blatnner Junior Solicita seu
afastamento do Conselho Fiscal da Funprev – Este Conselho toma
ciência das providências efetuadas até a presente data com o
objetivo de sanar de imediato, a vacância demembro titilar
indicado após o afastamento do Sr. Eros Blattner Junior: 1.Manifestação da presidência as fls 10; 2. - Manifestação da
Procuradoria Jurídica fls 11 a 14; 3. - Envio do processo a Prefeita
Municipal para conhecimento das orientações no sentido de que
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l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

por Decreto Municipal, realize a nomeação de um conselheiro
fiscal titular e de três conselheiros fiscais suplentes e que estes
não haja impedimentos nos termos do Art 7º Inciso II e III da Lei
4830/2002 e do Decreto Municipal 15162/2020.
Processo 1739/2021 – DivisãoAdministrativa -Contratação de
Prestação de Serviço para reparo de relógio de ponto - Este
Conselho toma ciência e acompanha o parecer da Controladoria
Interna as fl 44 e conformidade com os termos da Lei Federal nº
8666/1993, Decreto Municipal nº 13431/2017 com alteração do
Decreto Municipal nº 14773/2020.
Processo 1901/2021 – Louise Adeline Carvalho Cândido Liberação de adiantamento para atender as despesas de serviços
para a competência Agosto/2021 – Este Conselho toma ciência e
acompanha o parecer da Controladoria Interna as folhas 30 e
conformidade com os termos da Lei Federal nº 4320/1964, artigos
68 e 69 e Lei Municipal nº 4942/2002 e regulamentada pelos
Decreto 13.267/2016 e Instrução Normativa nº 08/2017.
Processo 1502/2021 – DivisãoAdministrativa - Adesão Ata de
Registro de Preço – Café e chá – Este Conselho toma ciência e
acompanha o parecer da Controladoria Interna as fls 28 e da
conformidadade com a Lei Federal nº 8666/1993, Decreto nº
7892/2013 e Decreto 13.093/2016.
Processo 1391/2021 – DivisãoAdministrativa - Contratação de
serviço de revisão do alarme com substituição de suportes – Este
Conselho toma ciência e acompanha o parecer da Controladoria
Interna e da conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993,
Decreto Municipal nº 13431/2017 com alteração do Decreto
Municipal nº 14.773/2020.
Processo 1737/2021 – DivisãoAdministrativa -Adesão ata
registro de preço recarga de extintor – Este Conselho toma ciência
e acompanha o parecer da Controladoria Interna conforme fls 32
e da conformidade com a Lei Federal 8.666/1993, Decreto nº
7.892/2013 e Decreto Municipal nº 13.093/2016.
Processo 1735/2021 – DivisãoAdministrativa - Compra de
certificado Digital parao E. Social – Este Conselho toma ciência
do andamento do processo e aguarda a justificativa da divergência
dos valores solicitada pelo Presidente da Fundação, conforme fls
58 verso.
Processo 2262/2021 – Louise Adeline Carvalho Cândido Adiantamento para Despesas de Consumo Setembro/2021 - Este
Conselho toma ciência e acompanha o parecer da Controladoria
Interna as folhas 25 e conformidade com os termos da Lei Federal
nº 4320/1964, artigos 68 e 69 e Lei Municipal nº 4942/2002 e
regulamentada pelos Decreto 13.267/2016 e Instrução Normativa
nº 08/2017.
Processo 2263/2021 – Louise Adeline Carvalho Cândido Adiantamento para Despesas de Serviço Setembro/2021 – Este
Conselho toma ciência e acompanha o parecer da Controladoria
Interna a fl 36 e da conformidade com os termos da Lei Federal
4320/1964, artigos 68 e 69, Lei Municipal nº 4942/2002,
regulamentada pelos Decreto nº 13.267/2016. e Instrução
Normativa nº 08/2017.
Processo 2118/2021 – Secão de Apoio Operacional - Liberação
de adiantamento para viagem, estadia e alimentação para
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participação em Audiência Pública na Secretaria da Previdência
para Presidência desta Fundação e sua Secretária – Este Conselho
toma ciência e acompanha a análise da Controladoria Interna a fl
31 e da conformidade com a Lei Federal nº 709/1993, artigos 43
e seguintes; Lei Municipal nº 4942/2002; Decreto nº 13.267/2016
e Resolução nº 72/2018.
u) Processo 2743/2019 – Seção de Apoio Operacional Processo
Licitatório para Empresa de Implantação, Ger- enciamento e
Controle de Sistema Eletrônico de Margem Consignável – Este
Conselho toma ciência da autorização da renovação do Contrato
nº 05/2020 deliberada pelo Conselho Curador observado o
parecer da Procuradoria Geral as fls 1010 a 1012.
v) Processo 760/2021 – Seção de Apoio Operacional - Solicita a
Compra de Materiais Elétricos e de Manutenção – Este Conselho
toma ciência da análise da Controladoria Interna as fl 204 e 204
verso e da conformidade dos procedimentos administrativos
conforme Lei Federal nº 8666/1993 e Decreto Municipal nº
13.431/2017 com alteração do Decreto Municipal nº 14773/2020.
w) Processo 1876/2021 – Secão de Apoio Operacional - Adesão Ata
de Registro de Preço – Papel Sulfite – Este Conselho toma ciência
da análise da ControladoriaInterna a fl 32 e da conformidade dos
procedimentos administrativos conforme Lei Federal nº
8666/1993 , pelo Decreto nº 7892/2013 e pelo Decreto Municipal
nº 13.093/2016.
x) Processo 1856/2021 – Secão de Apoio Operacional Adesão Ata
de Registro de Preço – Material de Limpeza – Este Conselho toma
ciência da análise da Controladoria Interna a fl 31 e da
conformidade dos procedimentos administrativos conforme Lei
Federal nº 8666/1993, pelo Decreto nº 7892/2013 e pelo Decreto
Municipal nº 13.093/2016.
y) Processo 1536/2021 – Secão de Apoio Operacional - Adesão Ata
de Registro de Preço – Serviços de Desinsetização e Desratização
- Este Conselho toma ciência da análise da Controladoria Interna
a fl 45 e da conformidade dos procedimentos administrativos
conforme Lei Federal nº 8666/1993, pelo Decreto nº 7892/2013 e
pelo Decreto Municipal nº 13.093/2016.
z) Processo 1902/2021 – Louise Adeline Carvalho Cândido Liberação de Adiantamento para atender despesas de Consumo
para a competência Agosto/2021 - Este Conselho toma ciência e
acompanha o parecer da Controladoria Interna as folhas 22 e
conformidade com os termos da Lei Federal nº 4320/1964, artigos
68 e 69 e Lei Municipal nº 4942/2002 e regulamentada pelos
Decreto 13.267/2016 e Instrução Normativa nº 08/2017.
aa) Processo 784/2019– Presidência -Regulamenta a participação em
exame de certificação –Este Conselho toma ciência da
manifestação da Presidência da Funprev, fls 45 e 48 verso;
parecer da Procuradoria Geral fls 46 a 48; minuta da resolução fl
44; e da aprovação da referida resolução feita pelo Conselho
Curador.
bb) Processo 1768/2021 – Eduardo Telles de Lima Ralla - Solicitação
de pagamento de inscrição para participação de evento Jurídico
promovido pela APEPREM – Este Conselho toma ciência análise
da Controladoria Interna conforme fl 27 e da conformidade com
os termos da Lei Federal nº 8666/1993, Decreto Municipal nº
30

31
13.431/2017 e de acordo com a Resolução nº 72/2018 desta
Fundação.
cc) Processo 2086/2021 (Processo digital) – Plano anual de
capacitação – Este Conselho recebe os autos, toma ciência da
Resolução 94/2021 proposta, aprovada e ainda a ser assinada pelo
Conselho Curador.
dd) Processo 2283/2021 – Presidência -Minuta de Resolução –
Política de limite dealçadas para investimentos e
desinvestimentos na FUNPREV - Este Conselho recebe os autos,
toma conhecimento do processo, do relatório do conselheiro
David José Françoso as fls 109, da Resolução nº 95/2021,
aprovada e ainda a ser assinada pelo Conselho Curador.
ee) Processo 1838/2021 – Nucleo de Gerenciamento dos
Investimentos Solicitação de Inscrição para Curso Jurídico
Financeiro APEPREM – Núcleo de Gerenciamento dos
Investimentos – Este Conselho toma ciência análise da
Controladoria Interna conforme fl 27 e da conformidade com os
termos da Lei Federal nº 8666/1993, Decreto Municipal nº
13.431/2017 e de acordo com a Resolução nº 72/2018 desta
Fundação.
ff) Processo 1571/2021 – Nucleo de Gerenciamento dos
Investimentos - Credenciamento de instituições financeiras e seus
produtos A conselheira Soraya analisou o processo e devolveu
nesta reunião. A mesma apresentará relatório sobre o referido
processo na próxima reunião ordinária.
gg) Processo 184/2021 – Nucleo de Gerenciamento dos
Investimentos Relatórios Mensais de Investimentos – A
Conselheira Soraya efetuou a devolução do mesmo. A mesma
apresentará relatório sobre o referido processo na próxima
reunião ordinária.
hh) Processo 1922/2021 – Seção de Contabilidade - Lei Orçamentária
Anual – A Conselheira Soraya efetuou a devolução do mesmo
após a análise.
ii) Boletins Financeiros mês de Setembro/2021 – Seção de
Contabilidade – A Conselheira Soraya efetuou a devolução do
mesmo após a análise.

17/11/2021

22 Ord.

a) Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 36/2021, de
28 de outubro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
b) Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 37/2021, de
04 de novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
c) Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 38/2021, de
11 de novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
d) Ata da Reunião Ordinária Conselho Curador nº 21/2021, de 12 de
novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida
Ata.
e) Processo 2346/2021 – Conselheiro Rubens após análise do
processo, devolveu o mesmo nesta data com seu parecer.
f) Processo 2758/2021 - Ofício nº 61/2021 DA/Funprev – Atestado
de LicençaSaúde e Oficio 134/2021 – Substituição do Presidente
da Funprev – Este Conselho toma ciência do afastamento
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

temporário de 10/11/2021 até 21/12/2021, por motivos de saúde
e férias, do Sr. Presidente Donizete do Carmo dos Santos.
Processo 1571/2021 – Credenciamento de Instituição Financeira
e seus produtos - Este Conselho recebe os autos e toma ciência do
parecer do Núclero de Gerenciamento e Investimento, fl 76 e
acompanha a aprovação do Conselho Curador as fl 92 item 20 da
ata n 21/2021 de 12/11/2021.
Processo 1831/2021 – Formalização de Convênio Rede Total de
farmácias e drogarias – Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento da minuta do convênio, folhas 84 a 92, do parecer
da Divisão Administrativa, folha 93 e 93v, do parecer jurídico,
folhas 95 a 97 e acompanha a autorização do Conselho Curador
as fl 98, item 16 da ata 21/2021 de 12/11/2021 para a celebração
do convênio nos termos da Lei.
Processo 2073/2021 – Solicitação de abertura de licitação para
certificação Pró Gestão RPPS Nível III – Este Conselho recebe os
autos, toma ciência do andamento e autorização efetuada pelo
Conselho Curador a fl 74, item da ata 21/2021 de 12/11/2021 e
acompanha o prosseguimento das ações nos termos da Lei.
Processo 2226/2021 – Aposentadoria Voluntária com Proventos
Integrais (Desaverbação P rocesso 1241/2021 e 39178/2016
PMB) – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento e
acompanhará o andamento do processo.
Processo 2438/2021 – Contratação de Jornal Regional - Este
Conselho recebe os autos, toma ciência, e acompanha autorização
do Conselho Curador conforme fl 33v , item 17 da ata 21/2021 de
12/11/2021 para o prosseguimento das ações nos termos da Lei.
Processo 2583/2021 – Celebração de convênio consignado Banco
Industrial do Brasil SA – Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento da minuta do convênio, folhas 32 a 40, do parecer
da Divisão Administrativa, folha 41, do parecer jurídico, folhas
43 a 45 e acompanha a autorização da celebração do convênio nos
termos da Lei efetuada pelo Conselho Curadorconforme item 15
da folha 46v da ata 21/2021 de 12/11/2021.
Processo 2586/2019 – Autorização para abertura de novo
processo licitatório para contratação de empresa fornecedora de
vale alimentação para os servidores da Fundação - Este Conselho
recebe os autos e toma conhecimento do parecer da Divisão
Administrativa, folha 370 e 370v, da manifestação da Presidência
da Funprev, folha 371, do parecer jurídico, folhas 372 a 374 e
acompanha a autorização do aditivo nos termos da Lei efetuado
pelo Conselho Curador conforme item 18, folha 376 da ata
21/2021 de 12/11/2021.
Processo 2592/2021 – Produtos Grid Investimentos – Este
Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação
do Núcleo de investimento a folha 26 e da manifestação do
Consellho Curador a folha 28v.
Processo 2635/2021 – Referente ao Relatório de Governança
Corporativa – Conselho Fiscal – Este Conselho recebe os autos e
indica como relatora a Senhora Conselheira Soraya está
elaborando relatório a ser apresentada em reunião extraordinária
deste Conselho a ser agendada.
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p) Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022 – Este
Conselho pede vistas ao processo para análise na próxima
reunião.
q) Oficio 00193/2021 – Balancete de Receitas e Despesas de
Outubro/2021 – Este Conselho recebe os autos, toma ciência da
existência de deficit financeiro no referido mês no valor de - R$
5.728.886,83. Observada a constância de deficits financeiros
mensalmente desde fevereiro/2021. Assim reiteramos a
necessidades de providências imediatas por parte do Poder
Executivo no tocante a apresentação de medidas para equacionar
e assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano
previdenciário gerido por esta Fundação conforme já solicitado
na ata extraordinária 04/2021 deste Conselho em 19/10/2021 e
reforçado pelo Ofício nº 136/2021 enviado pelo presidente Sr
Donizete do Carmo dos Santos ao Gabinete da Prefeita em
25/10/2021, visto que o prazo para tais medidas é até o
encerramento do exercício de 2021 e até o momento nada foi
apresentado e/ou definido oficialmente. A Conselheira Soraya
solicita vistas do balancete para análise, retornando até a próxima
reunião. Este Conselho certifica a participação dos servidores
nominados acima como assistentes e ouvintes. A apresentação
marcada com o Renan sobre os relatórios Comprev agendada na
última reunião deste Conselho, a pedido do mesmo, foi
reagendada para 06/12/2021 por motivo de férias do referido
servidor. Este Conselho parabeniza o servidor Andrei Quaggio
dos Santos pela classificação de terceiro colocado obtida na
apresentação do seu trabalho no 54º Congresso Nacional da
Abipem – 1º Congresso de Previdência da Agoprev realizado em
Goiânia/GO de 10 a 12 de Novembro de 2021.

29/11/2021

23 Ord.

a) Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 39/2021, de
18 de novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
b) Ata da Reunião Ordinária Conselho Curador nº 22/2021, de 24 de
novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida
Ata.
c) Processo 2346/2021 - Errata na ata 22/2021 de 17/11/2021 onde
se lê: “Conselheiro Rubens após análise do processo, devolveu o
mesmo nesta data com seu parecer” Leia-se: “Conselheiro
Rubens sugeriu que emitiria parecer, mas durante a reunião optou
por não apresentar”. O mesmo Conselheiro Rubens solicita nova
apreciação deste Conselho na próxima reunião.
d) Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022 – Este
Conselho recebe os autos, dos esclarecimentos prestados pelo Sr
Luiz Gustavo Peres Macedo, economista da Fundação, toma
conhecimento da nova Resolução 4963/2021 da CMN de
25/11/2021 que revoga a Resolução 3922/2010 e modifica a
estrutura da legislação, Normativas, conceitos, limites de
aplicações e vedações que demandará novos esforços em curto
espaço de tempo diante das relevantes alterações normativas bem
como seu posterior reenvio e transmissão após as retificações
necessárias.
e) Processo 212/2021 – Adesão de Ata de Registro de Preço – Papel
toalha e papel Higiênico – Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento da análise da Controladoria Interna, folha 55 e
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

acompanha a aprovação da presente prestação de contas nos
termos da Lei Federal nº 8666/1993, Decreto nº 7892/2013 e
Decreto Municipal 13.093/2016.
Processo 285/2021 – Aquisição de Certificado Digital para
Servidores da Funprev – Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento do saneamento da pendência conforme apontado a
fl 119.
Processo 650/2021 – Compra de Suprimentos de Informática Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da análise da
Controladoria Interna, folhas 173 e 173v e acompanha a
aprovação da presente prestação de contas nos termos da
Resolução nº 69/2018, Lei Federal nº 8666/1993 e Decreto
Municipal nº 13431/2017 com alteração do Decreto Municipal nº
14773/2020.
Processo 1263/2021 – Análise de Terrenos da Funprev – Este
Conselho recebe os autos e toma conhecimento da análise do
Núcleo de Gerenciamento e Investimento as fls 63 e 64, da
Presidência as fl 66, do membro relator do Conselho Curador 67
a 69.
Processo 1735/2021 – Compra de Certificado Digital para o ESocial - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da
justificativa a fl 63 e da análise da Controladoria Interna, folha 64
e acompanha a aprovação da presente prestação de contas.
Processo 1910/2021 – Aquisição de materiais eletrônicos - Este
Conselho recebe os autos e toma conhecimento da análise da
Controladoria Interna, folhas 48 e 48v e acompanha a aprovação
da presente prestação de contas nos termos daResolução nº
69/2018, Lei Federal nº 8666/1993 e Decreto Municipal nº
13431/2017 com alteração do Decreto Municipal nº 14773/2020.
Processo 1911/2021 – Solicitação de orçamento da troca de óleo
e filtro do motor - Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento da análise da Controladoria Interna, folhas 52 e
52v e acompanha a aprovação da presente prestação de contas nos
termos da Resolução nº 69/2018, Lei Federal nº 8666/1993 e
Decreto Municipal nº 13431/2017 com alteração do Decreto
Municipal nº 14773/2020.
Processo 2054/2020 – Adesão Ata de Registro de Preço –
Materiais de Limpeza - Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento da análise da Controladoria Interna, folha 55 e
acompanha a aprovação da presente prestação de contas nos
termos da Lei Federal nº 8666/1993, Decreto nº 7892/2013 e
Decreto Municipal 13.093/2016.
Processo 2082/2021 – Taxa de iluminação pública dos terrenos
da Funprev – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento
do saneamento da pendência conforme apontado as fls 02 a 12.
Processo 2364/2021 – Adesão Registro de Preço da PMB /
Processo PMB 133121/2020 - Este Conselho recebe os autos e
toma conhecimento da análise da Controladoria Interna, folha 34
e acompanha a aprovação da presente prestação de contas nos
termos da Lei Federal nº 8666/1993, Decreto nº 7892/2013 e
Decreto Municipal 13.093/2016.
Processo 2370/2021 – Adiantamento para despesas com concurso
público – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da
análise da Controladoria Interna, folha 29 e acompanha a
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p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

aprovação da presente despesa nos termos da Lei Federal nº
4320/1964, artigos 68 e 69, Lei Municipal nº 4942/2002,
Instrução Normativa nº 08/2017.
Processo 2454/2021 – Adesão de Ata de Registro de Preço – Pen
drive, pilhas e baterias - Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento da análise da Controladoria Interna, folha 32 e
acompanha a aprovação da presente prestação de contas nos
termos da Lei Federal nº 8666/1993, Decreto nº7892/2013 e
Decreto Municipal 13.093/2016.
Processo 2460/2021 - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção do servidor HPE – Este
Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação
da Divisão Administrativa e da autorização feita pelo Conselho
Curador para prosseguimento da contratação nos termos da Lei.
Processo 2478/2021 – Adesão de Ata de Registro de Preço –
Processo PMB 133122/2020 – Materiais de Limpeza II (Sabonete
Líquido) - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento
da análise da Controladoria Interna, folha 30 e acompanha a
aprovação da presente prestação de contas nos termos da Lei
Federal nº 8666/1993, Decreto nº 7892/2013 e Decreto Municipal
13.093/2016.
Processo 2679/2021 – Inscrição para Certificação CGRPPS para
Alexandre Fructuoso da Costa - Este Conselho recebe os autos e
toma conhecimento da análise da Controladoria Interna, folha 25
e acompanha a aprovação da presente prestação de contas nos
termos da Lei Federal nº 8666/1993, Decreto Municipal
13431/2017 e com a Resolução 77/2019 que regulamento a
participação de membros dos Conselhos Curador e Fiscal e
Cômite de Investimentos atuantes da área financeira.
Processo 1169/2021 – Receita Federal – Auditoria e termo de
solicitação de justificativa – Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento da decisão quanto a impugnação tempestiva
relacionada ao subitem 3.10.3.2 (mencionado a fl 81) referente a
“Utilização dos recursos previdenciários”, onde em 17/11/2021,
concluiu-se pelo saneamento das desconformidades.
Processo 2895/2021 – Solicitação Rubens Roberto Rodrigues de
Souza Referente “Descumprimento pela Comissão Eleitoral no
Processo de Eleição para o Biênio 2021/2022” - Este Conselho
acusa o recebimento do requerimento do Conselheiro sendo
deliberado pelo envio do mesmo a Presidência desta Fundação
para as devidas manifestações e encaminhamentos.
Processo 2274/2021 – Cópia do Processo 1745/2021 Previdência Complementar que está na Câmara - Este Conselho
toma ciência e conforme explanada pelo Dr Eduardo Telles os
trabalhos foram encerrados uma vez que foi elaborado o Projeto
de Lei. Registramos ainda que o Processo está em pauta na
primeira discussão da sessãoordinária da Câmara Municipal
Processo nº 257/2021, PL nº 71/2021.
Ofício 193/2021 – Balancete Econômico Financeiro e Relatórios
Gerenciais – Após análise a Conselheira Soraya retorna e expõe
aos demais membros os resultados da rentabilidade e do
desempenho dos resultados financeiros posicionados em
31/10/2021, pontuando a frequência de resultado negativo na
ordem de R$ 5.728.886,83 no mês de Outubro. A Conselheira
35

36
Soraya reitera a solicitação referente ao Processo 1606/2021 da
Controladoria Interna, efetuada à Procuradoria Jurídica, em
27/09/2021 ata 19/2021, quanto aos procedimentos a serem
adotados, visto a necessidade de continuidade do mesmo. Na
sequência, a Conselheira Soraya solicitou a Louise, Diretora da
Divisão Administrativa, informações quanto ao andamento dos
Processos 4339/2016 e 4634/2016, sendo informado que o
mesmo teve sua última movimentação junto a esta Fundação em
20/01/2021 quando foi tramitado para a Prefeitura - Secretaria de
Economia e Finanças, não havendo retorno até a presente data.
Assim, solicita providências por parte da Funprev junto a
Prefeitura para que as pendências sejam solucionadas com
brevidade devido ao tempo já demandado.

07/12/2021

24 Ord.

a) Errata na ata 07/2021 de 29/03/2021 no item 4 onde se lê: “Este
Conselho toma ciência da decisão do Conselho Curador na ata
06/2021” Leia-se: “Este Conselho, após apreciação do relatório
do Núcleo de Gerenciamento e Investimento as fls 11 a 13
manifesta-se favorável a aprovação do mesmo nos termos do
manual do Pró-Gestão do RPPS”.
b) Errata na ata 09/2021 de 30/04/2021 no item 8 onde se lê:
“Fevereiro”, leia-se: “Março”.
c) Errata (adendo) na ata 12/2021 de 14/06/2021 no item 6
acrescenta-se: “manifestando-se favorável pela aprovação do
mesmo nos termos do manual do PróGestão do RPPS”.
d) Errata (adendo) na ata 13/2021 de 25/06/2021 no item 9
acrescenta-se: “manifesta-se favorável a aprovação do relatório
do Núcleo de Gerenciamento e Investimento as fls 35 e 36
referente ao mês de Maio/2021 nos termos do manual do PróGestão do RPPS ressalvando-se aos desenquadramentos
ocorridos nos fundos multimercado e no fundo Caixa Brasil
IDKA IPCA 2A, que serão corrigidos com as movimentações a
serem aprovadas pelo Conselho Curador”.
e) Errata (adendo) na ata 16/2021 de 16/08/2021 no item 13
acrescenta-se: “manifestando-se favorável pela aprovação do
mesmo nos termos do manual do PróGestão do RPPS”.
f) Errata (adendo) na ata 18/2021 de 10/09/2021 no item 5
acrescenta-se: “Este Conselho, após apreciação do relatório do
Núcleo de Gerenciamento e Investimento as fls 50 a 52, referente
ao mês de Julho/2021, manifesta-se favorável a aprovação do
mesmo nos termos do manual do Pró-Gestão do RPPS”.
g) Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 40/2021, de
25 de novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
h) Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 41/2021, de
02 de dezembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da
referida Ata.
i) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador 23/2021, de 03
de dezembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida
Ata.
j) Processo 184/2021 – Boletins Financeiros Mensais 2021 – Este
Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação de
fl 71v referente ao boletim financeiro base Agosto/21, conforme
item 4 da ata 34 do Comitê de Investimentos, no qual foi
observado que dificilmente a rentabilidade da carteira atingirá a
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l)

m)

n)

o)

p)

meta atuarial em 2021 em razão do atual cenário econômico
aprovando o relatório mensal referente ao mês de Agosto nos
termos do manual do Pró-Gestão do RPPS. Em continuidade
foram analisados os boletins Financeiros referentes aos meses de
Setembro/2021 e Outubro/2021 com a participação e explanação
do Economista da Fundação Luiz Gustavo, observando-se
oscilação negativa neste período gerando rentabilidade negativa
de 0,32% no acumulado do ano. Este Conselho aprova os boletins
de Setembro/2021 e Outubro/2021 nos termos do manual do PróGestão do RPPS, observando-se que houve um
desenquadramento passivo no segmento multimercado e que já
foram tomadas as medidas cabíveis e deliberadas, sendo
corrigidas já neste mês de Dezembro, sendo que o prazo para tal
adequação é de até 6 meses.
Processo 1807/2021 – Análise 2º trimestre/2021 dos
Investimentos – Este Conselho toma ciência do parecer do Núcleo
de Gerenciamento de Investimentos as fls 35 a 37.
Processo 2484/2021 (apensado ao 1807/2021) - Análise 3º
trimestre/2021 dos Investimentos – Este Conselho toma ciência
do parecer do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos as fls
15 a 16v.
Processo 2346/2021 – Descrição da Função de Confiança
Secretária da Presidência – Este Conselho recebe os autos, toma
conhecimento do inteiro teor do processo, em especial a minuta
do Projeto de Lei as fls 33 a 36 e do parecer da Procuradoria
Juridica da Funprev as fls 30 a 32v, e acompanhará o andamento
do mesmo.
Processo 2756/2021 – Autorização para Convênio – Mongeral
Seguros e Previdência - Este Conselho recebe os autos e toma
conhecimento da minuta do convênio, folhas 110 e 111, do
parecer da Divisão Administrativa, folha 112 e 113, do parecer
jurídico, folhas 115 a 117 e da autorização da celebração do
aditivo do convênio realizada pelo conselho Curador nos termos
da Lei conforme item 4 da ata 23 de 03/12/2021.
Processo 2880/2021 - Autorização para Convênio Farmacentro Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da minuta do
convênio, folhas 23 a 29, do parecer da Divisão Administrativa,
folha 30 e 30verso, do parecer jurídico, folhas 31 a 33 e da
autorização do Conselho Curador conforme item 5 da ata nº 23 da
reunião de 03/12/2021 nos termos da Lei.
Processo 2939/2021 - Ofício 150/2021, de 02/12/2021 –
Providências referente ao ofício 136/2021 – Este Conselho toma
ciência do ofício encaminhado à Prefeitura, conforme solicitado
na ata 22/2021 deste Conselho, reiterando providências para o
equacionamento do deficit atuarial, conforme anteriormente
questionado segundo os ofícios: 47/2021 de 23/03/2021;
115/2021 de 31/08/2021; 136/2021 de 26/10/2021. Nesta data
este Conselho toma Conhecimento do Decreto 15.740/2021 de
02/12/2021, que altera os membros titulares e suplentes do
Conselho Fiscal, indicados pelo Poder Executivo, conforme
previsto nos arts. 10, 21 e 32 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de
maio de 2.002, alterada pela Lei Municipal nº 6.492, de 27 de
fevereiro de 2.014 , ficando assim composto o Conselho Fiscal
pelos membros titulares: Cristiane Nunes Pereira dos Santos,
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Lucas Chasseraux Tauil, Soraya de Goes, Michele Carla Ribeiro
Correa, Elson Reis e Rubens Roberto Rodrigues de Souza; e
membros suplentes: Valderez AlvesCardoso, Rosemeire Lopes
Pinto, Carlos Augusto de Oliveira, Cristiano Ricardo Zamboni,
Ricardo Alonso Senfuegos e Marcela Palaro. A apresentação
marcada com o Renan sobre os relatórios Comprev agendada na
última reunião deste Conselho, a pedido do mesmo, foi
reagendada para 20/12/2021.
q) Este Conselho registra a participação do Diretor da Divisão
Financeira, Sr. Diogo Nunes Pereira, e do Sr. Luiz Gustavo Peres
Macedo, Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, com
exposição oral dos temas abordados e tratados nas atas 40 e 41 do
Comitê de Investimentos.

10/12/2021

05 Extr.

a) Processo 2128/2021 (Funprev), Processo 135743/2021 (PMB) e
apensos – Reunião conjunta entre os Conselhos Curador e Fiscal
para análise da minuta do projeto de Lei para cobertura do Déficit
Atuarial. Foram realizadas as leituras dos Ofícios 115/2021 e
136/2021 que trataram das solicitações da Funprev sobre a
decisão do Poder Executivo em relação as propostas elaboradas
pelo Atuário para cobertura do Déficit Atuarial ano base 2021,
data base 31/12/2020. Os conselheiros tomaram conhecimento
das 4 propostas elaboradas pelo Atuário e apresentadas ao
Executivo; Foi feita leitura do parecer jurídico da PMB, folhas 36
a 40. Feita a leitura da manifestação singela do Secretário de
Economia e Finanças, sem a demonstração numérica dos
impactos orçamentários e financeiros, descartando as propostas 1
e 2, e manifestando pela possibilidade de acatamento das
propostas 3 e 4, conforme folha 41. Feita a leitura da manifestação
da Srta Prefeita Municipal, folha 42, decidindo pela proposta
número 4. Feita a leitura do parecer jurídico da Funprev sobre a
análise da manifestação do jurídico da PMB, folhas 43 a 51. Estes
Conselhos registram a explanação do Procurador da Funprev, Sr.
Eduardo Teles de Lima Rala, em relação as adequações propostas
pela Procuradoria da PMB, tanto na minuta no Projeto de Lei,
bem como na nova minuta ajustada. Estes Conselhos registram
que, apesar de ofícios anteriores enviados pela Presidência da
Funprev à PMB, esse processo foi recebido na Funprev apenas na
data de hoje e, em razão da relevante urgência do tema e no curto
espaço de tempo, foi realizada esta reunião conjunta. Os
conselheiros se manifestam contrários ao pouco tempo
disponibilizado pela PMB para análise dos processos nos
Conselhos, sem maiores prejuízos ao encaminhamento do Projeto
de Lei. Em relação aos prejuízos na submissão do projeto de lei
ainda em 2021 para análise da Câmara, eventualmente o
Município poderá ter obstada a expedição do CRP em razão de
não atendimento ao item específico de revisão do plano de
equacionamento do déficit atuarial, e, ainda, ser passível de
punição pelos órgãos de fiscalização no próximo quinquênio, o
que poderá inviabilizar a aprovação das contas, além das
restrições nas análise vinculadas aos itens do DRAA. Este
Conselho Curador aprecia o conteúdo da minuta do Projeto de Lei
de acordo com a decisão da Exma Prefeita Municipal, encaminha
à Presidência da Funprev para os trâmiteslegais e sugere,
conforme orientação jurídica, que seja acrescentado na minuta de
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Projeto de Lei, no Art. 4, o “Parágrafo único: Os valores
constantes deste artigo serão alterados e corrigidos na mesma
proporção e na mesma época do reajuste geral dos servidores
públicos municipais.” Em relação ao 62-B (Art. 5.º do texto), após
explicações quanto a revisão da minuta do projeto de lei após o
Parecer Jurídico da Procuradoria do Contencioso da PMB, a
Procuradoria Geral da Funprev, sugere o referendo parcial
previsto no inciso II, do art. 36, da EC 103/2019, para aderir as
alterações promovidas no art. 149, da CF pela EC 103/2019, e
para aderir à revogação do § 21, do art. 40, da CF. O Conselheiro
Fiscal Sr. Rubens Roberto Rodrigues de Souza “solicitou vistas
ao processo para melhor análise, tanto no âmbito jurídico quanto
previdenciário”. Foi suscitada questão de ordem pela
Procuradoria Geral da Funprev, onde foi explicada que a
competência da análise das alterações na Lei Municipal n.º
4.830/2002 é do Conselho Curador e que, em razão disso, mesmo
que a reunião seja ampliada com a participação também do
Conselho Fiscal, não caberia o pedido de vistas do processo.
Assim, a competência de deliberação é somente do Conselho
Curador, nos termos do inciso XII, do art. 14, da Lei Municipal
n.º 4.830/2002. Neste momento foi negada as vistas e esta poderá
ser concedida, quando do retorno do processo, se ainda houver
interesse. A Presidente do Conselho Fiscal Sra. Soraya de Goes
se manifestou sobre a competência na elaboração da minuta do
Projeto de Lei: “de quem é?”; se manifestou também
questionando o Presidente da Funprev à respeito da Proposta 4, a
qual não foi enviada aos Conselhos Curador e Fiscal antes de ser
encaminhada ao Executivo; questionou, também, quem elaborou
essas propostas e de quem seria a competência de elaborar novas
propostas: Presidência da Funprev ou o Executivo; a Conselheira
se manifesta também que, no parecer da Secretaria de Finanças,
não houve nenhuma comprovação, com planilhas e dados, por
exemplo, de que o município não teria Orçamento/financeiro para
acatar as propostas 1 e 2 do Atuário; e entende que uma
manifestação tão singela não caberia como forma de
comunicação entre o Executivo e os Conselhos, por se tratar de
processo com tamanha relevância e implicações, mas sim, deveria
ser feita uma manifestação com mais clareza e transparência. Os
questionamentos e apontamentos da Sra Presidente do Conselho
Fiscal foram reiterados pelo Conselheiro do Conselho Curador,
Sr. José Ricardo Ortolani. Todos os questionamentos
apresentados pelos Conselheiros serão encaminhados à
Presidência da Funprev para resposta aos Conselhos.

13/12/2021

06 Extr.

a) Processos 1606/2021 (Certificação de Conselheiro) - Primeiro:
após análise da manifestação da Procuradoria Jurídica as fls 119
a 121, em resposta a solicitação deste Conselho, onde sugere que
as Ata de reunião ordinária 15/2021 de fls 98 e 99, e Ata 02/2021
fl 107, de reunião extraordinária deste Conselho sejam declaradas
nulas, nos exatos termos do inciso I e II do artigo 8º, c/c o inciso
I do Art.º 34; e nos termos do Paragráfo Único do Art 35 da Lei
Municipal 5804/2009. Este Conselho, s.m.j., delibera sobre a
nulidade parcial apenas do item 13 na ata 15/2021 por ser o item
referente a este processo em pauta, onde o servidor estaria
impedido de participar das deliberações. Quanto a ata da reunião
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extraordinária nº 02/2021 este Conselho delibera pela nulidade
completa da mesma. Segundo: Concernente a orientação pela
determinação da instauração de sindicância ou processo
administrativo sumário, nos termos da Lei Municipal 3781/1994.
A presidente Soraya expõe que não há a necessidade de abertura
de sindicância de acordo com o Parágrafo Único do Art.º 42 da
Lei 3781/1994, vistohaver elementos suficientes que a
justifiquem, sendo que neste caso compete aos Conselheiros se
manifestarem pela abertura de processo administrativo sumário
ou pelo encaminhamento de sugestão para arquivamento à
Presidência desta Fundação. Estando impedido de manifestar-se
o Conselheiro Rubens Roberto Rodrigues de Souza, visto ser
parte interessada. Manifestações abertas: A Conselheira Cristiane
Nunes Pereira dos Santos manifesta-se pelo arquivamento visto o
conflito que existe na legislação entre a portaria 9917/1998 e o
edital de eleição dos Conselhos que trata do assunto a respeito dos
prazos para certificação. O Conselheiro Elson Reis manifesta-se
pelo arquivamento visto o conflito que existe na legislação entre
a portaria 9917/1998 e o edital de eleição dos Conselhos que trata
do assunto a respeito dos prazos para certificação. O Conselheiro
Lucas Chasseraux Tauil manifesta-se pela abertura do processo
entendendo não cumprimento do exigido no edital de eleição dos
Conselhos. Após apreciação das manifestações dos Conselheiros
a presidente Soraya solicita encaminhamento a procuradoria desta
Fundação visto haver divergências entre a Lei 4830/2002 em seu
o Art.º 22 Parágrafo Único onde a mesma só votaria em caso de
empate, e o Regimento Interno Art.º 10 “As deliberações do
Conselho Fiscal, salvo disposição em contrário, deste Regimento,
serão tomadas por maioria dos votos, presentes pelo menos 2/3
(dois terços) de seus Membros. ”, ficando sobrestado a decisão
até a apresentação da manifestação da Procuradoria desta
Fundação para a apreciação e deliberação deste Conselho.
b) Processo 2895/2021 - Descumprimento pela comissão eleitoral
no processo de eleição para Biênio 2021/2022 – Este Conselho
recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da
Procuradoria Jurídica as fls 8 e 9 e delibera pelo seu
arquivamento, porém sugere que medidas sejam tomadas já no
primeiro trimestre de 2022 em relação a todo o processo eleitoral
(legislação, edital, organização, planejamento, definição da
estrutura digital/plataforma a ser utilizada e etc) iniciando pelas
adequações na Lei 4830/2002.
Reuniões e principais decisões do Comitê de Investimentos.
Órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da Política Anual de Investimentos e tem
por objetivo funcionar como órgão consultivo sobre as decisões de investimentos e/ou
movimentações financeiras da Fundação, tendo as seguintes atribuições
I Analisar o cenário econômico, financeiro e as avaliações de especialistas acerca dos principais
mercados, observando os possíveis reflexos no patrimônio dos planos de benefícios administrados
pela Fundação
II Analisar os relatórios solicitados à consultoria de investimentos contratada pela Fundação;
III Analisar os relatórios elaborados pelos economistas da Fundação;
IV Analisar relatórios e demonstrativos elaborados pela Divisão Financeira da Fundação;
V Realizar visitas técnicas, de forma presencial e/ou através de recursos audiovisuais, previamente
autorizadas pelo Conselho Curador, às instituições financeiras credenciadas ou candidatas ao
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credenciamento, com posterior elaboração de relatório para conhecimento e deliberação dos
conselhos;
VI Analisar pareceres emitidos pela Divisão Financeira da Fundação quando da escolha de novas
instituições financeiras para credenciamento e/ou investimentos, observando a legislação vigente e o
ranking estabelecido na Política Anual de Investimentos da Fundação;
VII Elaborar a Política Anual de Investimentos da Fundação com base em estudos, análises
econômicas, financeiras e pareceres técnicos;
VIII Acompanhar a execução da Política Anual de Investimentos da Fundação;
IX Avaliar o desempenho da carteira de investimentos da Fundação de acordo com os parâmetros
definidos na Política Anual de Investimentos;
X Propor alterações na Política Anual de Investimentos da Fundação;
XI Assessorar o Conselho Curador nas decisões relativas à gestão dos recursos financeiros da
Fundação;
XII Avaliar e reavaliar as opções de investimentos e estratégias que envolvam compra, venda e/ou
renovação dos ativos da carteira de investimento da Fundação, em decorrência de previsão ou
ocorrência de fatos conjunturais relevantes, que possam de forma direta ou indireta, influenciar os
mercados financeiros e de capitais e, eventualmente, os riscos potenciais;
XIII Propor ao Conselho Curador, com base em análises, as estratégias de investimentos e de
alocação de ativos para um determinado período, formulando propostas para a gestão eficiente das
aplicações financeiras, observando a legislação pertinente;
XIV Apresentar aos Conselhos Curador e Fiscal, preferencialmente na última sessão ordinária
mensal, os resultados da carteira de investimentos da Fundação, por intermédio de um dos
economistas da Divisão Financeira;
XV Avaliar junto à Divisão Financeira da Fundação, preferencialmente de forma trimestral, o
desempenho da carteira de investimentos, e quando necessário, realizar a valorização e/ou
desvalorização das cotas;
XVI Analisar os papéis que compõem as carteiras dos fundos de investimentos que recebem
aplicações financeiras desta Fundação, preferencialmente de forma bimestral, por amostragem, e,
verificando-se papéis com risco de imagem, rentabilidade insatisfatória e/ou alta volatilidade,
solicitar esclarecimentos ao gestor responsável pelo fundo de investimento analisado.
As principais ocorrências e deliberações do Comite de Investimentos, no segundo semeste do ano de
2021, foram as seguintes:
DATA

01/07/2021

Nº ATA DELIBERAÇÕES
01)
O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável, parcialmente no mês de junho, até o
fechamento do dia 30/06, com base em informações obtidas na
plataforma da empresa de Consultoria Crédito & Mercado, verificando
performance positiva na maioria dos indicadores de renda fixa e positiva
no principal indicador de renda variável, o Ibovespa.
02)
Processo 547/2021 – Repasses mensais da COMPREV, o Comitê
21
recebeu os autos e tomou ciência do valor de R$ 382.324,06 referente ao
repasse de COMPREV do mês de maio/2021 a ser creditado em 07/07,
em conta específica para créditos desta natureza e aplicado no fundo BB
Previdenciário IDKA 2 Títulos Públicos.
03)
O Comitê registra a participação de seus membros nas reuniões
com o Banco Santander e com a distribuidora de fundos Dollar Bills
referente a cenário econômico e produtos de investimentos.
01)

08/07/2021

22

O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável, parcialmente no mês de julho, até
o fechamento do dia 06/07, com base em informações obtidas na
plataforma da empresa de Consultoria Crédito & Mercado,
verificando performance estável na maioria dos indicadores de
41

42

02)

03)

01)

02)
15/07/2021

23

01)

02)
22/07/2021

24

renda fixa, negativa no principal indicador de renda variável, o
Ibovespa e positiva no S&P 500 (investimento no exterior).
Processo 1572/2021 – Lançamento de fundo de investimento FIP
Kinea 5 Banco Itaú, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência
da manifestação do Núcleo de Investimentos exarada à fl. 09 do
processo. O economista Luiz Gustavo iniciou apresentando suas
considerações. Após discussões, o Comitê acompanha a
manifestação do Núcleo de Investimentos pelo arquivamento do
processo.
Processo 3076/2012 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária, o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência da manifestação do
Núcleo de Investimentos, exarada à fl. 736 do processo. O Comitê
sugere análise e retomada da discussão na próxima reunião para
deliberação.
O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável, parcialmente no mês de julho, até
o fechamento do dia 14/07, com base em informações obtidas na
plataforma da empresa de Consultoria Crédito & Mercado,
verificando performance positiva nos indicadores de renda fixa,
com exceção dos pré-fixados (IRF-M e IRF-M1+), e,
performance positiva no principal indicador de renda variável, o
Ibovespa e no S&P 500 (investimento no exterior).
Processo 3076/2012 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária, o
Comitê recebeu os autos e retomou as discussões acerca deste
processo. O Comitê decide aguardar a remessa do parecer da
empresa de Consultoria Crédito & Mercado a ser encaminhada
pelo Núcleo de Investimentos, conforme tratado na reunião
anterior. Ainda, solicitar esclarecimentos da Caixa Econômica
Federal em relação a alguns pontos inseridos no relatório emitido
pela Administradora do fundo e juntado aos autos. Por fim,
agendar reunião com a empresa de consultoria Crédito &
Mercado para esclarecimentos dos pareceres emitidos pela
mesma e outras questões que venham a surgir.
O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável, parcialmente no mês de julho, até
o fechamento do dia 21/07, com base em informações obtidas na
plataforma da empresa de Consultoria Crédito & Mercado,
verificando resultado positivo nos indicadores de renda fixa,
rentabilidade negativa no principal indicador de renda variável, o
Ibovespa e positiva no S&P 500 (investimento no exterior).
Processo 3076/2012 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária, o
Comitê recebeu os autos. Em seguida, o economista Luiz Gustavo
fez suas explanações e falou sobre suas manifestações exaradas à
fl. 763 do processo e sobre o parecer emitido pela consultoria.
Após, o Comitê tomou ciência da reunião agendada para o dia
05/08/2021 com representantes da empresa de consultoria Crédito
& Mercado para tratar de assuntos referentes a este processo. O
Comitê tomou conhecimento também dos questionamentos
encaminhados à administradora do fundo (Caixa Econômica
Federal) e de questionamentos encaminhados à consultoria
Crédito & Mercado e aguarda as respostas. Foi dada ciência das
respostas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo em atendimento à requisição nº 054/2021 – EY.
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Finalizando o Comitê tomou conhecimento da amortização no
valor de R$ 51.326,33 creditada no dia 19/07/2021.
01)

02)

03)

29/07/2021

25

04)

05)

06)

O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável, parcialmente no mês de julho, até
o fechamento do dia 28/07, com base em informações obtidas na
plataforma da empresa de Consultoria Crédito & Mercado,
verificando resultado negativo nos indicadores atrelados ao
IDKA e aos pré-fixados com duration de médio a longo prazo. Os
demais indicadores de renda fixa apresentam resultado positivo
no mês. Verificamos também rentabilidade negativa no principal
indicador de renda variável, o Ibovespa e positiva no S&P 500
(investimento no exterior).
Processo 1629/2021 – Carteira sugerida de julho do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal, o Comitê recebeu os autos
e tomou conhecimento do parecer elaborado pelo Núcleo de
Investimentos, exarado às fls. 21/22. O secretário do Comitê
encaminhará por e-mail aos demais membros, o processo
digitalizado para conhecimento e apreciação, ficando os fundos
apresentados, sob monitoramento da FUNPREV para análises em
momento oportuno.
Processo 184/2021 – Boletins financeiros 2021 (Relatórios
mensais dos investimentos), o Comitê recebeu os autos e tomou
ciência do parecer elaborado pelo Núcleo de Investimentos,
exarado à fl. 44 e do relatório do mês de junho/2021 às fls. 42/43.
O Comitê verificou a aderência dos investimentos à Resolução
CMN 3922/2010. O Comitê observa a dificuldade em alcançar a
meta atuarial no primeiro semestre, devido ao aumento na
inflação que compõe a meta atuarial. Encaminhe-se o processo
aos Conselhos Curador e Fiscal para aprovação do relatório de
investimentos de junho/2021 nos termos do manual do PróGestão.
Processo 3076/2012 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária, o
Comitê recebeu os autos e toma ciência do encaminhamento da
Presidência da FUNPREV para prosseguimento. O Comitê
aguarda as respostas da Caixa Econômica Federal e da consultoria
Crédito & Mercado tendo em vista a reunião agendada para o dia
05/08/2021.
Processo 1264/2021 – Estudos referentes a aquisição de títulos
públicos federais, o Comitê recebeu os autos e tomou
conhecimento do parecer elaborado pelo Núcleo de
Investimentos, exarado às fls. 83/84 e do encaminhamento da
Presidência da FUNPREV para este Comitê a fim de verificar a
possibilidade de contribuir com o termo de referência anexo às
fls. 73/78 dos autos. O secretário encaminhará o processo
digitalizado aos demais membros para análise e posteriormente
caso haja necessidade o Comitê agendará reunião para tratar do
assunto.
Processo 1054/2021 – Relatório de investimentos 1º trimestre
2021, o Comitê recebeu os autos e verificou o relatório da
empresa de consultoria Crédito & Mercado, observando algumas
inconsistências no referido relatório. Diante disso, o Comitê
sugere verificar o relatório do fechamento do mês de julho para
avaliar os critérios de rentabilidades dos fundos que compõem a
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carteira da Fundação em comparação com os respectivos
indicadores de referência.
01)

02)

05/08/2021

26

01)

12/08/2022

27
02)

Processo 3076/2012 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária, a
reunião foi iniciada com a participação das representantes da
empresa de consultoria Crédito & Mercado, para discussão dos
desdobramentos referentes ao fundo de participações Caixa
Multiestratégia Incorporação Imobiliária. A consultoria fez uma
introdução referente ao fundo e esclareceu dúvidas iniciais dos
participantes. Posteriormente, a FUNPREV fez vários
questionamentos referentes a gestão e administração do fundo,
mencionando inclusive todas as providências que tem adotado
junto à administradora e outros órgãos fiscalizadores e de
controle. Foi sugerido o envio de mais um ofício à gestora e
agendamento de nova reunião com a Caixa inclusive com a
participação da Crédito & Mercado. Por fim, a empresa se
comprometeu a encaminhar parecer técnico com ocorrências
desde a criação e estruturação do fundo.
Processo 1624/2021 – Resgate de recursos para pagamento da
folha de benefícios, o Comitê recebeu os autos e tomou
conhecimento da solicitação inicial da Divisão Financeira à fl. 02,
do parecer elaborado pelo Núcleo de Investimentos, exarado às
fls. 04/09 e da manifestação da contabilidade à fl. 11. Diante das
recomendações dadas pelo Núcleo e considerando o comitê
acompanha as sugestões e encaminha ao Conselho Curador para
deliberação das seguintes movimentações: a) Aplicação do
montante aproximado de R$ 450.000,00 a ser amortizado do
fundo Caixa Brasil IPCA 2024, no fundo Caixa Brasil Gestão
Estratégica RF; b) Aplicação do montante aproximado de R$
200.000,00 a ser amortizado do fundo BB Previdenciário IPCA
VII, no fundo BB Previdenciário IMA-B TP; c) Aplicação do
montante aproximado de R$ 220.000,00 a ser amortizado do
fundo BTG Pactual IPCA 2024 RF, no fundo BTG Pactual
Absoluto FIC FIA; d) Resgate de R$ 30.000.000,00 do fundo
Caixa Brasil IDKA IPCA 2 TP pela conta 330-9 e transferência
para a conta de benefícios, em nome desta Fundação, junto ao
Banco Bradesco e aplicação no fundo Bradesco DI Premium; e)
Resgate de R$ 20.000.000,00 do fundo BB Previdenciário IDKA
IPCA 2A TP pela conta 113618 e transferência para a conta de
benefícios, em nome desta Fundação, junto ao Banco Bradesco e
aplicação no fundo Bradesco DI Premium;
O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável, parcialmente no mês de agosto, até
o fechamento do dia 11/08, com base em informações obtidas na
plataforma da empresa de Consultoria Crédito & Mercado,
verificando performance negativa na maioria dos indicadores de
renda fixa, com exceção do CDI e do IRF-M1. Verificou-se
também rentabilidade positiva no principal indicador de renda
variável, o Ibovespa e no S&P 500 (investimento no exterior).
Processo 3076/2012 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária, o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência do ofício encaminhado
pela FUNPREV à Caixa Econômica Federal com agendamento
de reunião. O Comitê sugere remessa de novo ofício à Caixa
Econômica Federal conforme orientação e modelo fornecido pela
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03)

04)

05)

06)

07)

01)

02)
19/08/2022

28

03)

empresa de consultoria Crédito & Mercado e aguarda o parecer
da mesma conforme estabelecido na reunião de 05/08/2021.
Processo 502/2020 – Fiscalização TCE 2019, o Comitê recebeu
os autos e tomou conhecimento das manifestações do Núcleo de
Investimentos exaradas às fls. 195/196 e 300 e acompanha o
posicionamento do Núcleo em relação aos apontamentos feitos
pelo Tribunal de Contas do Estado. Sugere-se o encaminhamento
à Controladoria Interna e aos Conselhos para prosseguimento
conforme fl. 286.
Processo 1264/2021 – Estudos referentes a aquisição de títulos
públicos, o Comitê recebeu os autos e decide que a próxima
reunião ordinária deste colegiado será exclusiva para tratar deste
processo.
Processo 1807/2021 – Análise do 2º trimestre 2021 dos
investimentos, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do
parecer exarado pelo Núcleo de Investimentos às fls. 15/16 com
recomendação de monitoramento dos fundos Sulamérica Equities
FIA e Bradesco Selection FIA devido suas rentabilidades no
acumulado de 24 meses. O secretário solicita o processo para
avaliação em relação ao fechamento do mês de agosto/2021 e
eventuais ações e/ou justificativas em eventual resgate ou
manutenção dos fundos mencionados na carteira da Fundação.
Processo 1054/2021 – Relatórios de investimentos do 1º
trimestre, o Comitê recebeu os autos e diante da instrução do
processo 1807/2021, que tem por objeto a análise do 2º trimestre
dos investimentos da Fundação, ou seja, o mesmo assunto, o
Comitê sugere o arquivamento deste processo após ciência dos
Conselhos Curador e Fiscal.
Processo 547/2021 – Repasses mensais da COMPREV em 2021,
o Comitê recebeu os autos e tomou conhecimento do repasse no
valor de R$ 382.324,06 referente a competência junho/2021
relativo ao COMPREV e de que o valor já foi creditado e aplicado
em conta e fundo específicos para crédito desta natureza junto ao
Banco do Brasil no dia 06/08/2021.
Processo 1264/2021 – Estudos referentes a aquisição de títulos
públicos, o Comitê recebeu os autos e iniciou a análise e discussão
sobre cada item da minuta de termo de referência elaborada pelo
Núcleo de Investimentos, promovendo as devidas sugestões
pertinentes. Diante do adiantar do horário, os membros
resolveram interromper as análises e retomar na próxima reunião
ordinária para posterior remessa ao Conselho Curador.
Ofício nº 110/2021 GP/FUNPREV – Plano de capacitação, o
Comitê recebeu o ofício e tomou ciência do prazo para realização
de dois cursos até o dia 31/10/2021. O primeiro é um curso básico
de atuária aplicada aos RPPS e o segundo, um treinamento para a
área de investimentos. O secretário do comitê encaminhará o
material com os links, por e-mail aos membros para realização
dos cursos no prazo definido pela Presidência da FUNPREV.
Ofício nº 111/2021 GP/FUNPREV – Indicação de membro para
compor a Controladoria Interna, o Comitê recebeu o ofício e
tomou ciência da necessidade de indicar um membro deste
colegiado para compor a Controladoria Interna nos termos do
Nível III do Manual do Programa PróGestão RPPS. Foi aberta a
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oportunidade aos membros tendo sido indicado o Sr. Diogo
Nunes Pereira para atendimento ao ofício.
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Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022, o
Comitê recebeu os autos e retomou as discussões, elaborando
sugestões para a minuta de política de investimentos para 2022.
Diante do adiantar do horário, o processo será retomado na
próxima reunião para finalização da referida minuta.

01)

Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022, o
Comitê recebeu os autos e retomou as discussões. Diante do
adiantar do horário, o processo será retomado na próxima reunião
para finalização da referida minuta.

01)

Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022, o
Comitê recebeu os autos e retomou as discussões acerca da
minuta de Resolução referente à Política de Investimentos para
2022. Foi finalizada a minuta, cuja cópia foi juntada aos autos
(fls. 38/50) e será encaminhada para apreciação e deliberação do
Conselho Curador. O parecer do Núcleo de Investimentos
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O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável, parcialmente no mês de agosto, até
o fechamento do dia 25/08, com base em informações obtidas na
plataforma da empresa de Consultoria Crédito & Mercado,
verificando performance negativa em todos os indicadores de
renda fixa, com exceção do CDI e do IRF-M1. Verificou-se
também rentabilidade negativa no principal indicador de renda
variável, o Ibovespa e positiva no S&P 500 (investimento no
exterior).
Processo 184/2021 – Relatórios mensais dos investimentos, o
Comitê recebeu os autos e verificou a aderência dos
investimentos à Política de Investimentos e encaminha aos
Conselho Curador e Fiscal para aprovação do referido relatório
nos termos do Manual do Pró-Gestão RPPS. O secretário do
Comitê informou que a partir do próximo mês haverá necessidade
dos relatórios mensais serem acompanhados de parecer do
Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de
acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas
modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do
RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de
investimento à Política de Investimentos conforme o disposto no
nível III do Pró-Gestão.
Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022, o
Comitê recebeu os autos e tomou conhecimento da manifestação
do Núcleo de Investimentos às fls. 27/34. O Comitê elaborará
minuta de Resolução para discussão na próxima reunião com os
pontos sugeridos pelo Núcleo e pelo Comitê e para
encaminhamento posterior a empresa de consultoria para opinião
e ao Conselho Curador para aprovação.
Processo 1264/2021 – Estudos referentes a aquisição de títulos
públicos, o Comitê recebeu os autos e deu continuidade a análise
e discussão sobre cada item da minuta de termo de referência
elaborada pelo Núcleo de Investimentos, promovendo as devidas
sugestões pertinentes. O Comitê encaminha os autos ao Conselho
Curador com as recomendações para apreciação.
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encontra-se juntado às fls. 27/34. Após a aprovação da minuta
pelo Conselho Curador e ciência do Conselho Fiscal, o processo
deve retornar para o Comitê para formatação final e posterior
remessa ao Núcleo de Investimentos para publicação e
transmissão do DPIN à Secretaria de Previdência

30/09/2021

01)

Registra-se a participação dos membros do Comitê bem como dos
demais servidores acima indicados na audiência pública de
prestação de contas do 2º quadrimestre de 2021, realizada pela
Câmara Municipal de Bauru em atendimento à Lei
Complementar 101/2000.

01)

Processo 547/2021 – Repasses mensais da COMPREV em 2021,
o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do valor creditado no
mês de setembro, referente a competência 07/2021 e da aplicação
dos recursos em conta-corrente específica para créditos dessa
natureza, em nome desta Fundação, junto ao Banco do Brasil no
fundo BB Previdenciário IDKA IPCA 2 Anos Títulos Públicos.
O Comitê recebeu e tomou conhecimento do documento
elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado e encaminhado pela
Seção de Contabilidade referente ao acompanhamento das
rentabilidades em comparação com a meta atuarial no 2º trimestre
de 2021. O relatório demonstra a diferença da rentabilidade da
carteira no ano em relação a meta atuarial crescente em virtude
principalmente do indicador de inflação. O Comitê ressalta que o
documento é gerado automaticamente pelo sistema do TCE
quando a diferença entre a rentabilidade e a meta supera 5% e que
diante do atual cenário econômico no próximo trimestre é
provável que seja gerado novamente. Em relação a rentabilidade,
o Comitê manifesta que até o fechamento de agosto, a média dos
indicadores de renda fixa e renda variável apresentava retorno
inferior ao resultado da carteira da Fundação, com exceção dos
investimentos no exterior os quais possuímos limitação de 10%
pela Resolução 3922/2010, e cujo percentual atual da FUNPREV
está em mais de 7%, o que tem contribuído com o retorno da
carteira, logo, mesmo aplicando 100% da carteira em renda fixa,
a rentabilidade ficaria ainda mais distante da meta atuarial.
Processo 184/2021 – Boletins Financeiros 2021 (Relatórios
mensais dos investimentos), o Comitê recebeu os autos, tomou
conhecimento do parecer do Núcleo de Investimentos exarado à
fl. 70 e dos relatórios juntados às fls. 58 a 69. Foi dada a palavra
ao economista Luiz Gustavo para manifestação sobre os
resultados, oportunidade em que foram justificados os resultados
da carteira diante dos fatos ocorridos no mês de agosto e que
impactaram negativamente os investimentos dos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS) de todo o país. Após, o
Comitê verificou que dificilmente a rentabilidade da carteira
atingirá a meta atuarial em 2021 diante do cenário econômico e
dos resultados nos últimos meses, acrescentando ainda a alta no
IPCA. Em relação à composição da carteira, foi verificada a
aderência dos investimentos à Resolução 3922/2010 e a Política
de Investimentos e, em relação a rentabilidade, comparada a meta
gerencial no ano, o Comitê observa que a performance do
indicador de investimento no exterior, que compõe a meta
gerencial da renda variável, apresentou rentabilidade positiva
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expressiva e, portanto, essa diferença entre a referida meta e o
resultado da carteira. Observamos ainda que a rentabilidade dos
investimentos no exterior tem contribuído para que o resultado da
carteira da Fundação não seja menor do que o apresentado. Diante
disso, o Comitê encaminha o processo à Presidência da
FUNPREV para conhecimento e posterior remessa aos Conselhos
Curador e Fiscal para aprovação do relatório nos termos do
manual do Programa Pró-Gestão RPPS.
Processo 1571/2021 – Credenciamento de Instituições
Financeiras e seus produtos, o Comitê recebeu os autos e tomou
ciência do parecer do Núcleo de Investimentos exarado à fl. 76,
referente a finalização do processo de credenciamento das
Instituições Financeiras no ano de 2021. O credenciamento das
Instituições é exigido pela Secretaria da Previdência por meio da
Portaria MPS 519/2011 e deve ser atualizado a cada 12 (doze)
meses. Foi dada a palavra ao economista Luiz Gustavo para
manifestação, oportunidade em que o servidor discorreu sobre a
importância do processo de credenciamento anual e de como é
realizado todo o processo de credenciamento. O Comitê tomou
ciência da atualização do credenciamento. Diante do exposto, o
Comitê encaminha aos Conselhos Curador e Fiscal em
atendimento à solicitação da Presidência da FUNPREV à folha
76 – verso.
Processo 1807/2021 – Análise do 2º trimestre de 2021 dos
investimentos, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência da
análise apresentada pelo secretário e suas considerações. Após
ampla discussão, com manifestação dos participantes da reunião,
o Comitê entende necessário expressar por escrito os motivos
pelos quais foram sugeridos os monitoramentos dos fundos tanto
pelo Núcleo de Investimentos quanto pelo Comitê. Foi solicitada
a atualização da planilha de simulação de resgates e aportes em
relação aos fundos de ações Bradesco Selection, Sulamérica
Equities e BTG Absoluto. Foi solicitado ainda, o agendamento de
videoconferência com os gestores dos fundos do BTG e da
Sulamérica, considerando que com o Bradesco já está agendado,
para esclarecimentos em relação a gestão dos fundos. Por fim, o
Comitê decidiu aguardar o processo referente a análise do terceiro
trimestre para encaminhar o processo ao Conselho Curador com
uma manifestação conclusiva sobre as providências.
Processo 502/2020 – Fiscalização in loco do TCE/SP no exercício
de 2019, o Comitê recebeu os autos porém diante do horário e o
tempo necessário para analisar o processo, ficou estabelecido que
a reunião do dia 14/10 será exclusiva para tratar deste processo.
Processo 502/2020 – Fiscalização do TCE no exercício de 2019,
o Comitê recebeu os autos e iniciou as discussões a respeito da
recomendação do TCE/SP de análise individualizada dos fundos
que compõem a carteira da Fundação. Foi dada ciência do
relatório inicial e sugeridas inserções de informações para
compor a análise dos fundos. Diante do horário e da
impossibilidade de conclusão dos trabalhos no mesmo dia, o
Comitê decidiu retomar as discussões na reunião de 28/10/2021,
tendo em vista a apresentação do estudo de ALM pela empresa de
consultoria na reunião do dia 21/10/2021.
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Processo 2382/2021 – Apresentação do Estudo de ALM (Asset
Liability Management, o Comitê recebeu os autos e tomou
ciência da juntada do relatório de ALM às fls. 25/42 do processo.
Diante da complexidade do relatório, os membros do comitê
concordaram em fazer uma leitura e análise minuciosas do
relatório e retomada das discussões na próxima reunião.
Processo 2484/2021 – Análise trimestral de rentabilidade e
enquadramento da carteira, o Comitê recebeu os autos e tomou
ciência do parecer do Núcleo de Investimentos, exarado às fls.
15/16. O economista Luiz Gustavo fez suas considerações sobre
o tema. O Comitê sugere o apensamento deste processo ao
processo 1807/2021 por tratar do mesmo assunto e a continuidade
dos trabalhos para apresentação na próxima reunião. Sugere ainda
o agendamento de reunião com os gestores dos fundos do Itaú,
Vinci Partners e BNP Paribas para tratar da performance dos
fundos geridos pelas empresas mencionadas.
Processo 1807/2021 – Análise do 2º trimestre/2021 dos
investimentos, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do
parecer do Núcleo de Investimentos exarado às fls. 35/37. O
Comitê registra que as providências solicitadas na Ata nº 34 deste
colegiado, no dia 07/10/2021 foram efetuadas, inclusive com a
participação dos gestores dos fundos em análise, no dia
14/10/2021, restando apenas a atualização da planilha de resgates
e aportes a ser realizada pelo secretário do comitê e apresentada
na próxima reunião.
Processo 547/2021 – Repasses mensais da COMPREV, o Comitê
recebeu os autos e tomou ciência do valor creditado no mês de
outubro, referente a competência 08/2021 e da aplicação dos
recursos em conta-corrente específica para créditos dessa
natureza, em nome desta Fundação, junto ao Banco do Brasil no
fundo BB Previdenciário IDKA IPCA 2A Títulos Públicos.
Processo 2546/2021 – Análise do segmento de alocação ativa…,
o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do parecer do Núcleo
de Investimentos exarado às fls. 25 e 25-v e da determinação da
Presidência na fl. 26, referente a convocação dos gestores dos
fundos em análise. O Comitê aguarda o agendamento da reunião
com a possibilidade de migração dos recursos para outras
estratégias.
Processo 2605/2021 – Monitoramento do mercado de renda
variável e dos fundos da carteira, o Comitê recebeu os autos e
tomou ciência do parecer do Núcleo de Investimentos exarado às
fls. 57/58 e manifesta a necessidade prévia de se apurar o preço
médio na renda variável para posteriormente avaliar eventuais
aplicações ou resgates em fundos de ações, diante da atual
pontuação do índice IBOVESPA e sua tendência para o ano de
2022.
O Comitê verificou os indicadores de renda fixa e renda variável
na plataforma da empresa de consultoria Crédito & Mercado,
observando rentabilidade negativa no ano na maioria dos
indicadores de renda fixa e renda variável. O Comitê ressalta os
fatores que tem provocado impacto negativo nos investimentos,
dentre eles as questões fiscais em discussão entre o Governo
Federal com o Congresso e os impactos da inflação no mercado.
O economista Luiz Gustavo fez suas considerações sobre as
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perspectivas e conjuntura econômica. O Comitê reforça a
necessidade de discussão de alternativas e adequações na carteira,
em conjunto com o Núcleo de Investimentos e o Conselho
Curador, a serem continuadas nas próximas reuniões.
Processo 2592/2021 – Produtos Grid Investimentos, o Comitê
recebeu os autos e tomou ciência do encaminhamento do Núcleo
de Investimentos e da Presidência referente aos fundos de
investimentos ofertados pela empresa Grid Investimentos. O
economista Luiz Gustavo apresentou suas considerações sobre o
processo. O Comitê sugere que nas próximas análises de
estratégias de investimentos, que os fundos apresentados sejam
inseridos nas planilhas de análise para ampliação do rol de
alternativas.
O Comitê verificou os indicadores de renda fixa e renda variável
na plataforma da empresa de consultoria Crédito & Mercado,
observando rentabilidade negativa no ano na maioria dos
indicadores. O economista Luiz Gustavo fez suas considerações.
O comitê e o núcleo de investimentos estão avaliando sugestões
a serem encaminhadas ao conselho curador nas próximas
reuniões.
Processo 547/2021 – Repasses mensais da COMPREV 2021, o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência do valor de R$
371.918,06 referente a competência de setembro de 2021,
creditado e aplicado em conta específica para essa natureza junto
ao Banco do Brasil.
Processo 2546/2021 – Análise do segmento Alocação Ativa..., o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência da manifestação do
Núcleo de Investimentos à fl. 47. O Comitê registra que nesta data
foram feitas as reuniões com os gestores dos fundos do Banco
Itaú das 09:00 as 09:30, da Caixa Econômica Federal das 09:30
as 10:00 e do Banco Santander das 10:00 as 10:30. O economista
Luiz Gustavo manifestou suas considerações a respeito dos
fundos. O Comitê entende a possibilidade de migração dos
recursos dos fundos que não estão apresentando gestão ativa, em
especial dos que apresentarem montante considerável aplicado e
com cobrança de taxa de administração acima do praticado pelo
mercado. Dessa forma, retorna-se o processo ao Núcleo de
Investimentos para suas considerações.
Processo 1264/2021 – Estudos referentes a aquisição de títulos
públicos federais, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do
parecer da consultoria Crédito e Mercado, bem como da
manifestação do Núcleo de Investimentos e da Presidência da
FUNPREV. Diante do exposto, o Comitê sugere à Presidência da
FUNPREV uma reunião conjunta com o Conselho Curador na
próxima reunião a ser realizada no dia 18/11/2021.
Processo 2605/2021 – Monitoramento do mercado de renda
variável e dos fundos da carteira, o Comitê recebeu os autos e
tomou ciência do relatório elaborado pelo secretário com
identificação aproximada do preço médio da carteira da Fundação
em fundos de ações. O Comitê entende que diante da perspectiva
de novas quedas do Ibovespa, o percentual aplicado em fundos de
ações na carteira atualmente e considerando que a pontuação
recente do referido indicador encontrase acima do preço médio
apurado, não é viável nesse momento, novas alocações em fundos
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de ações. No entanto, diante da dinamicidade do mercado
financeiro, o Comitê sugere o monitoramento deste processo a
fim de identificar oportunidade de alocação em tempo oportuno.
Nada mais havendo, o Comitê retorna os autos ao Núcleo de
Investimentos para sua manifestação se houver.

18/11/2021

25/11/2021

01)

Processo 1264/2021 – Estudos referentes a aquisição de títulos
públicos federais, as discussões foram iniciadas com um resumo
dos procedimentos efetuados até o momento, incluindo reuniões
com corretoras, contatos com outros Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS), bem como de parecer da empresa de
consultoria contratada. Foram pontuadas as dúvidas quanto ao
processo de seleção da corretora que intermediará a aquisição dos
títulos públicos. Após discussão com a participação do
Procurador Jurídico da Fundação, ficou descartada a hipótese de
pregão e foi sugerido a possibilidade de credenciamento
observando-se a Lei 14133 de 01/04/2021. Os participantes da
reunião tomaram conhecimento de atos normativos de outros
RPPS, após pesquisa na internet, que norteiam o processo
decisório de compra de títulos públicos. Também foi conhecido
parecer do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que
tratou desse assunto. Após os debates, foi deliberado pela
continuidade das análises tomando como base o material
pesquisado e apresentado na reunião, devendo o Núcleo de
Investimentos e o Comitê de Investimentos, caso necessário,
apresentar suas sugestões e apontamentos para formatação de
minuta de Resolução que normatize o processo de compra de
títulos públicos e formas de seleção das instituições financeiras
intermediárias, no âmbito da FUNPREV e posterior remessa ao
Conselho Curador para deliberação.

01)

Processo 502/2020 – Ref. Fiscalização TCE/SP Exercício 2019,
o Comitê procedeu a leitura do relatório de análise
individualizada dos fundos e encaminha à Presidência da Funprev
para conhecimento e demais encaminhamentos. O economista
Luiz Gustavo pediu a palavra e manifestou que não tem nada a
acrescentar além do que já foi exposto e que não há necessidade
de encaminhamento do processo ao Núcleo de Investimentos. O
Comitê sugere ainda à Presidência da FUNPREV, o
encaminhamento de ofício ao Administrador do fundo BTG
Pactual Absoluto FIA solicitando a redução da taxa de
administração do fundo de 3% para 2% adequando-se a média de
mercado e aos demais fundos que compõem a carteira da
Fundação.
Processo 1807/2021 – Análise trimestral dos investimentos, o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência da planilha de simulação
de aportes e resgates atualizada pelo secretário. O Comitê registra
o cumprimento da agenda com os gestores, cujos fundos
apresentaram rentabilidade insatisfatória, conforme estabelecido
na Política de Investimentos. Em relação ao item 06 da ata nº
34/2021 do Comitê de Investimentos, em que foi apontada a
necessidade de justificar os motivos pelos quais os fundos foram
colocados sob monitoramento, ao invés de, sugeridas as
movimentações, sejam elas, novos aportes ou resgates, o Comitê
registra a manifestação do Núcleo de Investimentos, exarada às

39

40
02)

51

52

03)

04)

01)
02/12/2021

41

fls. 35/37 do processo 1807/2021 e, quanto ao posicionamento
deste comitê, considerando o saldo de ajuste em relação ao 3
fundos, objeto de monitoramento, se torna necessário aguardar a
recuperação da rentabilidade dos fundos, para que possa ser
sugerida qualquer migração, uma vez que, diante da deterioração
do cenário econômico e da volatilidade no mercado de renda
variável nos últimos 3 meses, qualquer movimentação pode
ocasionar desvalorizações maiores do que as atuais, implicando
inclusive em realização de perdas.
Processo 2605/2021 – Monitoramento do mercado de renda
variável e dos fundos da carteira, o Comitê recebeu os autos e
tomou ciência do parecer do Núcleo de Investimentos, exarado às
fls. 66/71. O economista Luiz Gustavo pediu a palavra e
apresentou suas considerações sobre o processo. Diante das
discussões e das propostas apresentadas pelo Núcleo de
Investimentos, o Comitê acompanha as recomendações e sugere
ao Conselho Curador, o resgate de R$ 1.300.000,00 do fundo de
investimento Vinci Valorem Multimercado e a aplicação de R$
650.000,00 no fundo BB Global Select Equity Investimento no
Exterior e R$ 650.000,00 no fundo Santander Global Equities
Dolar Exterior. Esta movimentação tem por finalidade corrigir o
desenquadramento passivo gerado no segmento de multimercado
em atendimento à Resolução 3922/2010. O Comitê sugere ainda
a migração de R$ 10.000.000,00 do fundo Safra S&P 500
Multimercado para o fundo BTG Pactual S&P 500 visando a
diversificação da carteira e considerando que o fundo de destino
possui menor taxa de administração e tem apresentado
desempenho compatível. Observamos que está movimentação só
deve ser realizada após o devido credenciamento do fundo de
destino conforme estabelece a legislação.
Processo 2546/2021 – Análise do segmento de alocação ativa...,
o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do parecer do Núcleo
de Investimentos, exarado às fls. 59/62. O economista Luiz
Gustavo pediu a palavra e apresentou suas considerações sobre o
processo e informou que na sugestão de resgate do Banco do
Brasil, o fundo sugerido é o BB Previdenciário IDKA IPCA 2A.
Diante das discussões e das propostas apresentadas pelo Núcleo
de Investimentos, o Comitê acompanha as recomendações e
sugere ao Conselho Curador: a) Resgate de R$ 53.500.000,00 do
fundo Itaú Alocação Dinâmica e aplicação no fundo Bradesco DI
Premium; b) Resgate de R$ 10.500.000,00 do fundo Caixa Gestão
Estratégica e aplicação no fundo Bradesco DI Premium; c)
Resgate de R$ 10.000.000,00 do fundo BB Previdenciário IDKA
IPCA 2A TP e aplicação no fundo Bradesco DI Premium; Essas
movimentações trarão como consequência maior diversificação,
menor exposição ao risco e tendência de aumento de
rentabilidade, tendo em vista as expectativas de novos aumento
da Selic e diminuição de custos com cobrança de taxa de
administração no caso do fundo do Banco Itaú.
O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável referente ao fechamento do mês de
novembro, com base em informações obtidas na plataforma da
empresa de Consultoria Crédito & Mercado, verificando
performance positiva nos indicadores de renda fixa,
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principalmente nos de longo prazo. Verificou-se também
rentabilidade negativa no principal indicador de renda variável, o
Ibovespa e no S&P 500 (investimento no exterior).
Processo 1571/2021 – Credenciamento de Instituições
Financeiras, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do
encaminhamento de minuta de Resolução pelo Núcleo de
Investimentos à Presidência. O Comitê ouviu as explanações do
economista Luiz Gustavo e solicita o encaminhamento da minuta
elaborada em pdf para que o Comitê se manifeste na próxima
reunião.
Processo 184/2021 – Boletins Financeiros 2021, o Comitê
recebeu os autos e tomou ciência dos relatórios de investimentos
elaborados pelo Núcleo de Investimentos referentes aos meses de
setembro e outubro de 2021. O Comitê encaminha seu parecer de
aderência da carteira de investimentos à Política de Investimentos
de 2021 e sugere remessa aos Conselhos Curador e Fiscal para
aprovação dos referidos relatórios.
Processo 1264/2021 – Estudos referentes à aquisição de Títulos
Públicos Federais, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do
parecer do Núcleo de Investimentos, exarado às fls. 114/115 e da
minuta elaborada por este comitê. Diante disso, o Comitê
encaminha o processo à Presidência da Funprev, sugerindo
remessa ao Conselho Curador para apreciação e deliberação.
Processo 1263/2021 – Estudos referentes aos imóveis da Funprev,
o Comitê recebeu os autos e tomou ciência dos pareceres do
Núcleo de Investimentos e do Conselho Curador e solicita ao
secretário a digitalização do processo e remessa aos membros do
Comitê para leitura e discussão em reunião futura. O Presidente
da Funprev sugeriu que após a discussão pelo Comitê que seja
agendada reunião conjunta entre os colegiados para apreciação.
Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022, o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência do parecer do Núcleo de
Investimentos, exarado às fls. 106/109, acompanha o referido
parecer, sugerindo a remessa do processo ao Conselho Curador
para deliberação e aprovação das alterações sugeridas para
posterior publicação de nova Resolução que dispõe sobre a
Política de Investimentos para 2022.
Processo 1571/2021 – Credenciamento de Instituições
Financeiras, o Comitê recebeu os autos e em continuidade as
discussões da reunião anterior, fez a leitura da minuta elaborada
pelo Núcleo de Investimentos e diante da solicitação de
manifestação por parte da Presidência da Funprev, o Comitê
opina em relação a proposta de alteração do artigo 1º, que seja
mantido o texto original e o texto sugerido pelo Núcleo seja
colocado em um novo parágrafo por se tratar mais de uma
consequência do processo de credenciamento do que um objetivo.
Quanto a sugestão de alteração do § 1º do artigo 3º, o Comitê
recomenda a manutenção do texto original considerando que para
atendimento da nova demanda, haveria necessidade de reunião
específica para atendimento a proposta, podendo prejudicar os
trabalhos executados pelo Comitê. Em relação as demais
propostas apresentadas pelo Núcleo, o Comitê acompanha e
encaminha à Presidência da Funprev para ciência e posterior
remessa ao Conselho Curador para apreciação e deliberação.
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03)
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07)

08)

16/12/2021
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09)

10)

11)

Processo 3076/2012 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária, o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência da manifestação do
Núcleo de Investimentos, exarada à fl. 869, bem como o
encaminhamento da Presidência da FUNPREV à fl. 870,
referente ao encerramento do fundo. Encaminhe-se o processo
para ciência dos Conselho Curador e Fiscal e após, à
Controladoria Interna, devendo retornar à Presidência para
providências posteriormente.
Processo 2382/2021 – Apresentação do Estudo de ALM, o
Comitê recebeu os autos e apresentou alguns apontamentos sobre
o relatório elaborado pela empresa de consultoria e retomará as
discussões na próxima reunião.
Processo 547/2021 – Repasses mensais da COMPREV, o Comitê
recebeu os autos e tomou ciência do repasse no valor de R$
431.997,64 referente a competência 10/2021 da COMPREV e da
aplicação do recurso em fundo e conta específica para créditos
desta natureza.
Processo 502/2020 – Fiscalização TCE – Exercício 2019, o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência do ofício encaminhado
pelo Núcleo de Investimentos ao Banco BTG Pactual e da
resposta da administradora do fundo. O secretário do Comitê
solicita o processo para análise e discussão na próxima reunião.
O Comitê consultou as rentabilidades dos principais indicadores
de renda fixa e renda variável referente ao mês de dezembro, até
o fechamento do dia 15/12, com base em informações obtidas na
plataforma da empresa de Consultoria Crédito & Mercado,
verificando performance positiva tanto nos indicadores de renda
fixa, quanto nos de renda variável com destaque para o Ibovespa.
Processo 502/2020 – Fiscalização TCE Contas 2019, o Comitê
retomou as discussões sobre o processo, e sugere à Presidência da
Funprev, solicitar estudo para a empresa de consultoria referente
ao custo médio de cada fundo de ações que compõem a carteira
da Fundação para que seja possível identificar quais fundos
possuem maior custo.
Processo 2382/2021 – Asset Liability Management (ALM), o
Comitê retomou as discussões sobre o processo e informa ter
encaminhado e-mail à empresa de consultoria para conhecer os
apontamentos elaborados por este colegiado. O Comitê
encaminha à Presidência da Funprev para ciência e
acompanhamento da resposta pela empresa de consultoria
devendo retornar os autos para reanálise.
Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022, o Comitê
recebeu os autos e tomou ciência da publicação no site da Fundação,
bem como no diário oficial do município, da Resolução que aprovou
a Política de Investimentos da Funprev para 2022.
Processo 184/2021 – Relatórios mensais de investimentos, o
Comitê recebeu os autos e tomou ciência do relatório de
investimentos referente ao mês de novembro de 2021, elaborado
pelo Núcleo de Investimentos. O Comitê encaminha seu parecer
de aderência da carteira de investimentos à Política de
Investimentos de 2021 e sugere remessa aos Conselhos Curador
e Fiscal para aprovação dos referidos relatórios.
Processo 1263/2021 – Estudos quanto aos imóveis pertencentes à
Funprev, o Comitê retomou as discussões sobre o processo,
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tomou conhecimento dos pareceres do Núcleo de Investimentos,
da Presidência da Funprev e do membro relator do Conselho
Curador. O Comitê entende ser necessário primeiramente a
deliberação do Conselho Curador ao tema, e, caso futuramente se
pretenda a venda dos imóveis, o Comitê, em conjunto com o
Núcleo de Investimentos poderá atuar nas eventuais propostas de
alocação dos recursos a serem incorporados na carteira de
investimentos.
Processo 2605/2021 – Monitoramento do mercado de renda
variável e dos fundos da carteira, o Comitê recebeu os autos e
tomou ciência da efetivação das movimentações deliberadas pelo
Conselho Curador e da correção dos limites do segmento de
multimercados. Encaminhe-se aos Conselhos Curador e Fiscal
para ciência.

12)

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
Gestão de Pessoal
Quadro Pessoal
Existentes

Natureza do
cargo/emprego

Ocupados

Vagos

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Efetivos

45

45

41

41

04

04

Em comissão

00

00

00

00

00

00

Total

45

45

41

41

04

04

Temporários
Nº de contratados

2020

2021

Em 31/12 de 2021

00

00

00

Prova de Vida e Censo Cadastral e Previdenciário
A Funprev Bauru conta com um calendário permanente de prov de vida e censo cadastrale
previdenciário, sendo que a prova de vida dos segurados inativos e pensionistas é realizada
anualmente no mês de seu aniversário, já o censo cadastral e previdenciário é realizado a cada dois
anos, conforme divulgado no site institucional. No periodo de março/2020 à outubro/2021 a prova
de vida e o censo cadastral e previenciário haviam sido suspensos devido a COVID 19. Em
novembro/2021 através da Resolução nº 92, de 21 de outubro de 2021 a prova de vida e o censo
cadastral e previdenciário dos servidores inativos e pensionistas da Fundação de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev foi retomado.

O serviço do COMPREV
O Comprev tem por objetivo operacionalizar a Compensação Previdenciária com o Regime Geral de
Previdência Social e dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de
contribuição para efeito de aposentadorias e pensões, visando atender à Lei nº 9.796 de 05 de maio
de 1999 e ao Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019.
Em 2021, houve a criação do Serviço do Comprev, que 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. No ano de 2021 a Funprev recebeu
R$ 4.503.930,01 da Compensação Previdenciária. Em contrapartida, não houveram pagamentos para
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o INSS (RI – RGPS como Regime Instituidor), tendo em vista que as obrigações foram objeto de
compensação. Seguem abaixo relação de valores recebidos e pagos dos últimos 3 exercícios:
EXERCÍCIO
2019
2020
2021

VALOR RECEBIDO
R$ 14.840.999,47
R$ 7.837.346,91
R$ 4.503.930,01

VALOR PAGO
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Recadastramento Anual dos Inativos
Desde 2014, a Funprev tem realizado recadastramento anual, de todos os aposentados e pensionistas
que recebem provento (pagamento) através da Funprev, tendo em princípio o mês de nascimento para
comparecimento à sede do Instituto, objetivando evitar que benefícios sejam pagos a pessoas
estranhas ou outras formas de fraude.

Recadastramento dos Segurados Ativos
A Funprev realiza o recadastramento/censo anual dos servidores ativos e bienal dos inativos do
município, dos órgãos: Funprev, Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, Câmara
Municipal de Bauru – CMB e Prefeitura Municipal de Bauru – PMB.
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Gerenciamento do custeio e contratos 2º semestre 2021
CONTRATOS
N.º

Ano

Proc.

Ano

Nome da empresa

Objeto

Valor Anual

Período

Vigência

Fundamento Legal
Leis Complementares Federais n.º

ALVES
7

2021

1647

2020

EMPREENDIMENT
OS IMOBILIÁRIOS
LTDA.

Contratação de pessoa física ou jurídica

123/06 e 147/14; Lei Ordinária Federal nº

para locação de 01 (um) imóvel comercial
ou não residencial, para abrigar a sede da R$ 186.468,36

12 meses

FUNPREV, conforme descrição do Termo

22/08/2021 a
21/08/2022

de Referência.

8.666/1993, e suas ulteriores alterações;
pelo Decreto Municipal nº 10.123/2005
com alteração do Decreto Municipal nº
10.744/2008; e demais legislações
pertinentes aplicáveis à matéria.
Leis Federais nº 10.520/2002 e nº

JORNAL DA
11

2021

2438

2021

CIDADE DE
BAURU

Contratação de empresa de 01 (uma)
assinatura tipo combo de jornal, com
edições impressas e digitais de terça a

8.666/1993, e suas ulteriores alterações;
R$ 455,00

12 meses

22/11/2021 a

pelo Decreto Municipal nº 10.123/2005

21/11/2022

com alteração do Decreto Municipal nº

domingo.

10.744/2008; e demais legislações
pertinentes aplicáveis à matéria.
Leis Federais n.º 10.520/2002,

Contratação de empresa especializada
ULTRAWAVE
5

2021

959

2021

para a prestação de serviços de Link

TELECOMUNICAÇ Dedicado de Internet para a FUNPREV,
ÕES LTDA

8.666/1993 e 14.133/2021, e suas

observando-se

as

especificações

R$ 6.000,00

24 meses

e

13/07/2021 a
13/07/2023

características contidas no edital.

ulteriores alterações; pelo Decreto
Municipal n.º 10.123/2005 com
alterações dos Decretos n.ºs
10.744/2008 e 11.918/2012; e demais
legislações pertinentes.

Contratação de empresa para prestação
de serviços de limpeza e higienização de
caixa d’água, sendo 3 reservatórios de
6.000 litros cada, no subsolo, e 4
reservatórios de 500 litros cada, no piso
R&V
6

2021

560

2021

PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA.

superior (laje), com acesso por meio de
escada externa com guarda-corpo e
plataforma. A limpeza será realizada a

Lei Federal n.º 8.666/1993 com
R$ 2.450,00

24 meses

04/08/2021 à

alterações introduzidas pela Lei Federal

03/08/2023

n.º 8.883/1994 e demais legislações

cada seis meses, conforme emissão de

pertinentes.

Ordem de Serviço, totalizando duas
limpezas por ano, para cada caixa d’água.
O procedimento de higienização deverá
atender todos os itens constantes no
Edital.
ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE
TRANSPORTE
8

2021

709

2021

COLETIVO
URBANO DE
PASSAGEIROS DE
BAURU –

Contratação

de

empresa

para

fornecimento de vale-transporte (cartão)
para servidores públicos municipais ativos R$ 28.828,80

24 meses

e estagiários do quadro de pessoal da

10/10/2021 a

Lei Federal n.º 8.666/1993, artigo 25,

09/10/2023

caput e inciso I.

FUNPREV.

TRANSURB
Contratação de empresa especializada no
fornecimento e instalação de 12 refis
purificadores, modelo Puricell, sendo

ARN NOVA ERA
10

2021

571

2021

COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA.

aceito similar ou compatível, mantendo as

Leis Federais nº 10.520/2002 e nº

mesmas características de filtragem ou

8.666/1993, e suas ulteriores alterações;

superior, com sistema de encaixe “troca
fácil”, no mínimo três camadas de

R$ 1.759,00

24 meses

12/11/2021 a

pelo Decreto Municipal nº 10.123/2005

11/11/2023

com alteração do Decreto Municipal nº

purificação, redução de vírus e bactérias

10.744/2008; e demais legislações

de no mínimo 99%, retenção de algas,

pertinentes aplicáveis à matéria.

metais pesados e fármacos. observandose as especificações e características
contidas no Termo de Referência.
Contratação de empresa especializada
para

fornecimento

de

serviços

da

plataforma de aplicativos de trabalho com
WELTSOLUTIONS
SUPORTE EM
12

2021

645

2021

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
EIRELI

pelo menos: Editor de texto, Planilhas de
Cálculos, Gerenciador de E-mails com
agenda, Apresentação em Slide, Caixa de
E-mail,

Armazenamento

e

Compartilhamento de arquivos na nuvem,
Plataforma unificada de comunicação e
colaboração que combina bate-papo,
videoconferências com transmissão em
Stream, Gerenciamento de tarefas em
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R$ 76.000,00
mais valor

Leis Federais n.º 10.520/2002,

único no

8.666/1993 e 14.133/2021, e suas

primeiro ano
de R$
11.594,00 e

36 meses

14/12/2021 a
13/12/2024

ulteriores alterações; pelo Decreto
Municipal n.º 10.123/2005 com
alterações dos Decretos n.ºs

Valor Total

10.744/2008 e 11.918/2012; e demais

Global: R$

legislações pertinentes.

239.594,00
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grupo (Planner), Automação de fluxo de
trabalho (Flow), Controle de acesso a
documentos, em planos distintos com
possibilidade de migração entre eles, a
fim de atender às necessidades da
FUNPREV,

observando-se

as

especificações e características contidas
no Termo de Referência.
Contratação de prestação de serviço de
Linhas

4

2021

959

2021

Digitais

para

Fundação

Servidores

Previdência

dos

TELEFÔNICA

Municipais

Efetivos

BRASIL S.A.

contratante, observando-se as exigências

de

Leis Federais n.º 10.520/2002,

de

8.666/1993 e 14.133/2021, e suas

Públicos
Bauru

–

R$ 10.680,00

24 meses

13/07/2021 a
12/07/2023

deste contrato, do edital n.º 02/2021 do

ulteriores alterações; pelo Decreto
Municipal n.º 10.123/2005 com
alterações dos Decretos nºs 10.744/2008
e 11.918/2012; e demais legislações

pregão eletrônico n.º 02/2021 e de seus

pertinentes.

anexos.
Contratação de Agente de Integração
para intermediação, gerenciamento e
operacionalização

de

programas

de

Estágio de Estudantes, para atuar em
conjunto com a Fundação de Previdência
dos

Servidores

Efetivos

9

2021

809

2021

de

Públicos

Bauru

Municipais

(FUNPREV)

e

CENTRO DE

Instituições de Ensino, visando atender

INTEGRAÇÃO

estudantes de cursos de ensino superior,

ESCOLA

de educação profissional e de ensino

EMPRESA – CIEE médio,

para

preenchimento

de

oportunidades de estágio obrigatório (não
remunerado) e de estágio não obrigatório

R$ 52,00 por
estudante/mês

Leis Federais n.º 8.666/1.993,

– 16
estudantes –

12 meses

Valor Total

14/12/2021 a

11.788/2008 e Lei Municipal n.º

13/12/2022

5.709/2009 e demais legislações
pertinentes.

Anual R$
9.984,00

(remunerado), bem como desenvolver
atividades para promoção da integração
ao mercado de trabalho, de acordo com a
Constituição Federal (art. 203, inc. III e art.
214, inc. IV).

TERMOS ADITIVOS
N.
º

Ano

Proc.

Ano

Nome da empresa

Objeto

Valor Anual

Período

Vigência

Fundamento Legal

Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de assistência à
saúde aos servidores públicos municipais
ativos, inativos e pensionistas do quadro
de pessoal efetivo da FUNPREV, bem,
como

aos

seus

beneficiários

dependentes, conforme Lei Municipal n.º

UNIMED DE
BAURU
7

2019

2223

2019 COOPERATIVA DE
TRABALHO
MÉDICO

4.706, de 31 de julho de 2001 e suas

Leis Complementares Federais n.º

posteriores alterações, sob a modalidade

123/06 e 147/14; Leis Ordinárias

preço preestabelecido “per capita”, plano
básico na categoria de rede, sob Forma
de Execução: Indireta – Regime de

Federais nº 10.520/2002 e nº
R$ 344.120,40

12 meses

10/11/2021 a

8.666/1993, e suas ulteriores alterações;

09/11/2022

pelo Decreto Municipal nº 10.123/2005

Execução: Empreitada Integral – Tipo:
Menor

Preço,

descritivo,

conforme

por

meio

com alteração do Decreto Municipal nº

memorial
de

10.744/2008; e demais legislações

Rede

pertinentes aplicáveis à matéria.

Credenciada/Referenciada da contratada
e/ou

ressarcimento

quando

das

necessário,

despesas,

ocorridas

em

atendimento de livre escolha, de acordo
com art. 1º, §1º, inciso II da Lei Federal n.º
9.656/98

e

demais

legislações

pertinentes.
Contratação de empresa especializada
para

a

prestação

de

serviços

de

implantação, gerenciamento e controle de
sistema
5

2020

2743

2019

DB1 GLOBAL

eletrônico

de

consignável, em consonância com a Lei

SOFTWARE LTDA. Municipal

n.º

6.343/2013

e

suas

alterações posteriores, com o Decreto
Municipal

n.º

11.512/2011

Leis Federais n.º 10.520/2002 e n.º

margem

e

suas

alterações posteriores, que regem as
consignações em folha de pagamento,
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8.666/1993, e suas ulteriores alterações,
R$ 35.018,00

12 meses

07/11/2021 a
06/11/2022

Decreto Municipal n.º 10.123/2005
alterado pelo Decreto Municipal
10.744/2008 e demais legislações
pertinentes.

59
fornecendo

solução

e

tecnologia

informatizada para a geração automática
das reservas, averbações e manutenção
de lançamentos para o sistema de folha
de pagamento dos servidores ativos e
inativos

da

FUNPREV,

implantação,

migração

incluindo

de

dados,

treinamento, suporte e manutenção.
Contratação de empresa prestadora de
serviços para administração de sistema
de Vale-alimentação em Cartões com
tecnologia de chip, para a aquisição de
gêneros

alimentícios

comércio
18

2019

2586

2019

VEROCHEQUE
REFEIÇÕES LTDA.

varejista

Município

de

em

e

geral

no

atacadista

do

Bauru/SP,

para

Leis Federais nº 10.520/2002 e nº
8.666/1993, e suas ulteriores alterações;

os

servidores públicos municipais ativos, R$ 342.535,76

12 meses

estagiários e jovens aprendizes do quadro

21/11/2021 a

pelo Decreto Municipal nº 10.123/2005

20/11/2022

com alteração do Decreto Municipal nº
10.744/2008; e demais legislações

de pessoal da Fundação de Previdência
dos

Servidores

Efetivos

de

Públicos

Bauru

observando-se

as

pertinentes aplicáveis à matéria.

Municipais

–

FUNPREV,

especificações

e

características contidas no Anexo I –
Termo de Referência.
Contratação

de

empresa

para

fornecimento de gasolina comum, para
abastecimento da frota de veículos da
12

2019

4362

2018

REDE LK DE
POSTOS LTDA.

Lei Federal n.º 8.666/1993 com

Funprev de forma parcelada e contínua
para o período de 12 (doze) meses, de

R$ 3.627,20

12 meses

acordo com o consumo e quantidades

19/07/2021 A

alterações introduzidas pela Lei Federal

18/07/2022

n.º 8.883/1994 e demais legislações
pertinentes.

previstas, nos termos das cláusulas e
condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.
Contratação de empresa especializada
em apoio à gestão de Regimes Próprios
CONAM –
3

2018

201

2018

de Previdência Social com fornecimento e

CONSULTORIA EM licenciamento de sistemas informatizados
ADMINISTRAÇÃO (“softwares”),

observando-se

as

R$ 306.794,43

12 meses

27/09/2021 a
26/09/2022

MUNICIPAL LTDA. exigências do Contrato 03/2018, Edital n°

Leis Federais nºs 10.520/2.002 e
8.666/1.993, e demais legislações
pertinentes.

03/2018, do Pregão Presencial n° 03/2018
e de seus Anexos.
Contratação de empresa especializada
para

a

prestação

de

serviços

de

manutenção corretiva inicial, corretiva e
preventiva, com o fornecimento de peças
e acessórios originais ou genuínos e
garantir a implantação do Plano de
Manutenção, Operação e Controle –
PMOC,

assim

como

manter

um

responsável técnico habilitado com a
emissão
2

2017

1208

2016

da

WILSON ANTONIO Responsabilidade

Anotação
Técnica

–

de
ART,

DELLA TONIA ME conforme Portaria n.º 3523, de 28 de
agosto de 1998 do Ministério da Saúde,
bem como a Resolução n.º 09, de 16 de
janeiro de 2003 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, demais legislações
pertinentes e posteriores alterações, nos
aparelhos de ar-condicionado, bem como
de

cortinas

de

ar

da

FUNPREV,

observando-se as exigências do Contrato,
do

Edital

n.º

04/2017

do

Pregão

Presencial n.º 04/2017 e de seus anexos.

59

R$ 18.949,99

12 meses

03/10/2021 a
02/10/2022

Leis Federais nºs 10.520/2.002 e
8.666/1.993, e demais legislações
pertinentes.
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Controles internos
Dentre as ferramentas de controle utilizadas, podemos destacar:
- Aprovação da Política de Investimentos 2022 que define a política anual de investimentos dos
recursos em moeda corrente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais
Efetivos de Bauru (Funprev), de forma a contemplar o modelo de gestão, a estratégia de alocação de
recursos entre os diversos segmentos de aplicação e os limites utilizados para investimentos, para o
exercício de 2022;
- Alteração na resolução que estabelece procedimentos para o exame de certificação para ampliação
no rol de profissionais que poderão participar em exames de certificação, organizado por entidade
autônoma, de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais;
- Início de rotinas para utilização do processo eletrônico em algumas demandas;
- Início de implantação de assinatura digital em alguns processos;
- Revisão da composição do Comitê de Ética e Conduta;
- Manualização e mapeamento de todas as atividades desenvolvidas pela Funprev, que podem ser
facilmente acessadas através do site institucional;
- Relatórios mensais das atividades realizadas para avaliação do Controle Interno;
- Manutenção das rotinas de Política de Segurança da Informação;
- Planejamento Estratégico para os próximos 5 anos, com revisão anual;
- Resolução para definição dos processos de credenciamento das Instituições e Fundos, com o
objetivo de garantir o cumprimento das normas regulamentares e processos internos;
- Manutenção das rotinas no programa Pró-Gestão, com objetivo de avanço do nível para o III;
- Regimento Interno da Funprev, dos Conselhos e Comitê de Investimentos para cumprimento das
normas regulamentares e processos internos.

Imagem Institucional
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev, é
Certificada no Programa Pro-Gestão RPPS – Nível I, por ter atingido os pré-requisitos necessários
para nível de aderência, distribuídas nas suas três dimensões: controles internos, governança
corporativa e educação previdenciária.
Adicionalmente, a Fundação iniciou no segundo semestre de 2021, ações visando evoluir do nível I
para o nível III do Pró-Gestão, implementando ações visando aperfeiçoar procedimentos internos e
consequentemente promover melhorias contínuas na prestação de serviços públicos aos seus
segurados e à população em geral.
A Fundação possui um Programa de Educação Previdenciária, com ações de capacitação,
qualificação, treinamento e formação específica, ofertadas aos servidores públicos municipais, aos
segurados e beneficiários em geral (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos gestores,
conselheiros e comunidade em geral. Considerando a emergência em saúde pública em razão da
pandemia do coronavírus (COVID19), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde e
pelo Ministério da Saúde, a apresentação dos seminários presenciais foi suspensa nos anos de 2020
e 2021.
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Cumprimento de decisões judiciais e conformidade
Processo

Tipo de Ação

Valor Pago

1744/2018

PRECATÓRIO

124.079,26

619/2007

PRECATÓRIO

131.938,67

4196/2018
360/2007

HONORARIOS
HONORARIOS

24.228,29
9.902,18

2982/2014

HONORARIOS

3.001,78

2792/2015
523/2017
1444/2017
218/2018
3154/2014
3219/2019
393/2006
393/2006
393/2006
1137/2020
393/2006
496/2014
1550/2013
2433/2016

HONORARIOS

500,83
729,85
2.549,19
14.875,06
1.413,66
7.684,60
17.925,07
17.925,07
21.510,08
20.524,33
18.084,60
19.327,08
2.564,78
11.016,33
449.780,71

HONORARIOS

AUTOR
HONORARIOS
HONORARIOS
HONORARIOS
AUTOR
AUTOR
HONORARIOS
RPV AUTOR
AUTOR
AUTOR E HONORÁRIOS
HONORÁRIOS E CUSTAS
HONORARIOS
TOTAL

Canais de Comunicação
A Funprev possui canais de comunicação, como a página institucional no Facebook e canal no
Youtube, objetivando propagar as informações aos nossos segurados.

Site
A Funprev iniciou trabalhos de aprimoramento da ferramenta com nova plataforma de linguagem e
hospedagem, primando pela facilidade de acesso às informações e em conjunto a segurança dos
dados. No mais, a Funprev objetiva a disponibilização de dados, atentando-se para as informações
previstas na legislação vigente. Afinal, trata-se de uma ferramenta que está ao alcance da maioria dos
segurados, com dados em tempo real, onde o segurado pode acessar as atas dos Conselhos Curador
e Fiscal e do Comitê de Investimentos, dados relativos à carteira de investimentos, cronograma da
folha de pagamento, portal da transparência, ouvidoria, contas públicas, legislação e demais
documentos relativos à gestão do Instituto.

Ouvidoria FUNPREV
A Ouvidoria está vinculada diretamente à Presidência da Funprev e tem autonomia para desenvolver
suas atribuições de forma independente. A função de ouvidor é exercida por 03 (três) servidores
ativos da Funprev devidamente certificados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap),
em parceria com a Ouvidoria-Geral da União (OGU), da Controladoria-Geral da União (CGU) e suas
nomeações são por meio de portaria da Presidência.
Em 2021 foram realizados 14 (catorze) atendimentos, sendo: 01 denúncia, 10 solicitações/ pedidos
de informações e 03 reclamações; destas, 04 foram feitas por servidores aposentados e/ou pensionistas, 03 por servidores ativos e 08 por Pessoa Jurídica.
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CENÁRIO ATUAL
Gestão Conjunta
Visa integrar as Divisões, Procuradoria e os Membros do Conselho Curador, Fiscal e Comitê de
Investimento, objetivando o aprimoramento constante da Gestão, sempre com foco nas melhores
políticas de gestão para os segurados. Atualmente a Funprev tem realizado reuniões periódicas para
melhoria quanto à comunicação em diversos setores.

Código de Ética
O Código de Ética é um instrumento no qual são retratados a missão, a visão e os princípios de uma
determinada organização. Por meio dele é possível conhecer os valores cultivados pela instituição e
a função que ela exerce na sociedade. Providenciamos a Resolução nº 61, de 21 de dezembro de
2016, que instituiu o Código de Ética e Conduta no âmbito da Funprev. Para sua divulgação, foi
realizado um curso explanatório sobre a referida Resolução aos servidores da Funprev, bem como
providenciamos a divulgação aos segurados (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos
membros dos órgãos colegiados e partes relacionadas (fornecedores, prestadores de serviço, agentes
financeiros e outros). Em 2021, providenciamos a atualização dos membros do Comitê e renovamos
o termo de compromisso anualmente junto aos integrantes da Funprev, nos termos do art. 34 da
Resolução n.º 61/2016.

Transparência
Na Administração Pública, a transparência é desdobramento do princípio da publicidade e tem sido
gradualmente fortalecida por novos diplomas legislativos, dentre os quais pode ser citada a Lei nº
12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação - LAI, que estabeleceu importantes diretrizes, como: a
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; a divulgação de
informações de interesse público, independentemente de solicitação; a utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; o fomento a uma cultura de transparência;
o desenvolvimento do controle social.

Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP
O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP é um documento fornecido pela Secretaria de
Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento
dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime
próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta
que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios
previdenciários aos seus segurados.
O CRP será exigido nos casos de: realização de transferências voluntárias de recursos pela União;
celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes; concessão de empréstimos, financiamentos,
avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;
liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e
pagamento dos valores referentes à compensação previdenciária, devidos pelo Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, em razão do disposto na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999.
Em 2021, houve a renovação do CRP. Além disso, visando a manutenção da regularidade do
certificado, a Funprev tem realizado atividades de acompanhamento as legislações e aos critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social

Segurança da Informação
A Resolução nº 60 de 21 de dezembro de 2016, regulamenta a Política de Segurança e Informação
no âmbito da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru –
Funprev.
Visa aprimorar regras para uso dos recursos de tecnologia da informação, tais como sistemas
utilizados, backup de arquivos em estruturas diversas, com o objetivo de preservar os dados contra
possíveis invasões e demais atos prejudiciais aos dados da Autarquia.
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AÇÕES PLANEJADAS
Acompanhamento sistemático das aplicações financeiras
Trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos da Funprev em conjunto
com o Comitê de Investimentos, realizando acompanhamento de todos os valores aplicados pela
Funprev no mercado financeiro. Este acompanhamento ocorre de forma contínua, objetivando
garantir a maximização das aplicações financeiras, minimizando o risco e aumentando o retorno. Os
profissionais envolvidos estão em constante aprimoramento e certificados.

Meta Atuarial (IPCA + 4,77% ao ano)
Atingir a meta atuarial é manter a rentabilidade que o plano previdenciário precisa alcançar durante
um exercício para manter-se em equilíbrio financeiro e previdenciário no longo prazo. É sobre este
parâmetro que o cálculo atuarial realizado anualmente baseia-se para determinar alíquotas de
participação dos servidores e do ente. A Funprev estabeleceu como meta que a rentabilidade anual
da carteira de investimentos alcance, no mínimo, desempenho equivalente a 4,77%, acrescido da
variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Para atingir esse objetivo a Funprev possui um Comitê
de Investimentos que atua em conjunto com o Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
monitorando e analisando, periodicamente, a carteira de investimentos.

Política de Investimentos
Anualmente a Funprev tem o dever de elaborar a Política de Investimentos para o exercício
subsequente, sendo que para o ano de 2022 foi aprovada pela Resolução n.º 97/2021 do Conselho
Curador que serve de diretriz para o gerenciamento dos riscos e obtenção dos melhores resultados
dos investimentos.

Comprev
A Secretaria Especial de Previdência e o Decreto Federal 10.188/2019 trouxeram diversas novidades,
entre as quais: a operacionalização da Compensação Previdenciária entre os Regimes Próprios de
Previdência Social; criação de uma nova plataforma para operacionalizar a Compensação
Previdenciária; estabelecimento de prazo para análise de requerimentos de compensação; criação de
uma plataforma de BI - para o Comprev; regularização do Termo de Adesão com a Secretaria
Especial de Previdência e do Contrato com a Dataprev.
Dentro deste cenário, o planejamento deste Serviço de Compensação Previdenciária engloba:
1. Levantamento de todos os benefícios (aposentadorias e pensões) concedidos pelo município
de Bauru, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, tendo como prioridade os
benefícios concedidos a partir de 05 de maio de 1999, pois estes não fazem parte do chamado
“Estoque” de Compensação Previdenciária;
2. Correção dos requerimentos efetuados no antigo sistema do Comprev, pois o mesmo, por ter
diversas limitações, não permitia a correção destes requerimentos, fazendo com que fossem
indeferidos;
3. Utilização da ferramenta de BI - Business Intelligence para acompanhar a evolução da receita
advinda da Compensação Previdenciária, assim como dos valores devidos pela Funprev.
4. Cumprimento do prazo de análise dos requerimentos.
5. Instrução processual para formalizar a adesão ao sistema do Compre junto à Secretaria
Especial de Previdência e da contratação da Dataprev.
Com estas ações, busca-se o alinhamento estratégico do Serviço do Comprev à missão da Funprev,
por meio do aumento da receita obtida pela Compensação Previdenciária, buscando o equilíbrio
financeiro e atuarial.
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CURSOS E CAPACITAÇÕES
Desenvolvimento Profissional e Capacitação
Foi elaborado o Plano de Ação de Capacitação na área de atuação dos Servidores, Conselhos Curador
e Fiscal, Comitê de Investimentos, Diretorias Executivas, Procuradoria Geral, Controladoria Interna
e Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, sendo uma atividade contínua e necessária para o
aperfeiçoamento das áreas.
A absorção do conhecimento dentro da área de atuação de cada um será realizada ao longo dos anos,
uma vez que é cediço ser necessária muitas horas de treinamento e integração para que a Capacitação
na área de atuação se torne constante no serviço público. Em nossas principais frentes, buscamos
possibilitar formação básica em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), Capacitação em
gestão previdenciária aos gestores, conselheiros e servidores da Funprev, bem como curso na área de
Sustentabilidade aos envolvidos. Além dos cursos aqui oferecidos, cada servidor poderá ser o agente
de sua qualificação profissional buscando e solicitando outros cursos para a sua área de atuação que
possam agregar valores nas atividades desempenhadas rotineiramente, levando em consideração a
oportunidade e conveniência da Funprev.
Visando a capacitação dos profissionais, dos órgãos da Funprev, já consta em projeto, conforme o
caso, a disponibilização dos cursos na seguinte conformidade:
CURSO
Capacitação
em
gestão
previdenciária,
contemplando legislação previdenciária, gestão de
ativos, conhecimentos de atuária, controles internos
e gestão de riscos.
Capacitação na área de concessão de benefícios
sobre as regras de aposentadorias e pensão por
morte.
Capacitação na área de investimentos sobre sistema
financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos
de investimentos.
Curso preparatório para Certificação Profissional
organizado por entidade autônoma de capacidade
técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais
Exame de Certificação Profissional (nível básica,
intermediária e/ou avançado).

PARTICIPANTE
Gestores, Conselheiros,
Comitê e Servidores

PERÍODO
Anual
Todos Admitidos

Servidores da área de Anual
concessão de benefício
Servidores que atuem na Anual
área de investimentos

Conselheiros,
Comitê, A cada 02 anos ou
Dirigentes e Gestor do quando necessário
Recurso
Conselheiros,
Comitê, A cada 02 anos ou
Dirigentes e Gestor do quando necessário
Recursos
Curso referente a temas voltados ao meio Servidores
Anual
ambiente/sustentabilidade
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Elaboramos este Planejamento Estratégico com o propósito de aprimoramento das
atividades integradas à missão e aos objetivos, alcançando resultados cada vez
melhores na gestão realizada pela Funprev .

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Louise Adeline Carvalho Cândido
Diretora da Divisão Administrativa
Roberta Natali de Moraes
Diretora da Divisão Previdenciária
Tamiris Carolina Cardoso
Controladoria Interna
Sérgio Ricardo Correa Alberto
Presidente da Funprev
David José Françoso
Presidente do Conselho Curador
Soraya de Goes
Presidente do Conselho Fiscal

Aprovado pelo Conselho Curador, conforme Ata da Reunião Ordinária nº ____/2022, de 25/03/2022,
em conformidade com o item 3.2.14, alínea “a” do Manual do Pró-Gestão – versão 3.3.
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