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Recorde foi uma palavra recorrente no noticiário econômico brasileiro em 2019. 

 

O primeiro ano do governo Jair Messias Bolsonaro f oi um ano de extremos: o Ibovespa 

 

alcançou inéditos 117 mil pontos e o dólar recorde de R$ 4,2584. 

 

O número de trabalhadores no mercado informal chegou à máxima de 38,8 milhões. 

 

Já a Selic fecha o ano na mínima histórica, em 4,5% ao ano. 
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Cenário Sócio-Político-Econômico  

 

 

 Reforma da previdência — demorou, mas saiu. 

O governo esperava aprovar a reforma da previdência ainda no primeiro semestre do 

ano, mas só conseguiu promulgar a medida em novembro, após quase nove meses de 

tramitação no Congresso. Projetada inicialmente para reduzir em R$ 1 trilhão os gastos 

públicos com aposentadorias e benefícios em dez anos, nas previsões anunciadas em 

fevereiro por Paulo Guedes, a versão aprovada deve gerar uma economia mais modesta, 

próxima de R$ 800 bilhões. 

A reforma impôs a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos 

para mulheres, além de um tempo mínimo de contribuição de 20 anos para homens e 15 

anos para mulheres, no setor privado. A reforma também valerá para os servidores 

públicos federais, mas há regras específicas para professores, trabalhadores rurais e 

policiais federais, legislativos e agentes penitenciários. 

Os militares ficaram de fora, mas ganharam uma reforma própria, que institui aumento 

do tempo de serviço nas Forças Armadas de 30 anos para 35 anos, mas sem idade 

mínima. Agora, o governo se volta a outras reformas consideradas prioritárias, como a 

reforma tributária. 

 

 O PIB decepcionou em 2019.  

Os analistas iniciaram o ano estimando que a economia brasileira crescesse 2,5% em 

2019, segundo o primeiro boletim Focus do ano. Mas os resultados ao longo de 2019 

frustraram essa expectativa. Até a segunda semana de dezembro, as projeções giravam 

em 1,12%. 

O mais recente resultado do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado pelo IBGE foi o do 

terceiro trimestre do ano. No acumulado de 12 meses até setembro, a economia 

brasileira havia crescido 1%. 

Em outubro, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado 

uma espécie de sinalizador do PIB, registrava alta de 0,96% no acumulado de 12 meses. 

Para o próximo ano, os economistas ouvidos pelo BC projetam crescimento de 2,25%. 
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 Desemprego segue em dois dígitos. 

O Brasil tem hoje 38,8 milhões de trabalhadores na informalidade. 

Com o baixo crescimento, o mercado de trabalho não mostrou reação.  

Ao longo do ano, a taxa de desemprego variou pouco e se manteve em dois dígitos.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ela ficou em 

11,6% no trimestre encerrado em outubro.  

Eram 12,4 milhões de pessoas desocupadas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). 

Além disso, a informalidade segue elevada.  

O Brasil tem hoje 38,8 milhões de trabalhadores na informalidade, um número recorde, 

equivalente a 41,4% da força de trabalho.  

Quase todas as vagas geradas entre 2018 e 2019 foram sem carteira assinada. 

 

 
 

 

 Inflação baixa, apesar da carne. 

Em novembro, os preços da carne registraram valorização de 8,09%.  

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou 

abaixo do centro da meta, de 4,25%, ao longo de quase todo o ano.  

No acumulado até novembro, o IBGE apontou uma alta de 3,12%. 

No fim de 2019, no entanto, uma categoria chamou a atenção dos brasileiros: a carne. 

Em novembro, os preços do alimento registraram valorização de 8,09%, resultado da 

maior demanda chinesa pelo produto brasileiro e da desvalorização do real frente ao 

dólar, segundo o IBGE. Assim, o IPCA fechou 2019 em 4,41%. 
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 Selic termina o ano na mínima histórica. 

A Selic encerra o ano em uma nova mínima histórica, de 4,5% ao ano. 

Com a inflação abaixo do centro da meta, o Comitê de Política Monetária do Banco 

Central (Copom) avaliou que era possível seguir no movimento de queda de juros. Após 

quatro quedas consecutivas de meio ponto porcentual, a Selic encerra o ano em uma 

nova mínima histórica, de 4,5% ao ano. 

Para as empresas, a notícia significa recursos mais acessíveis para investir. Já para os 

investidores a redução da Selic trará menor rendimento em aplicações de renda fixa. 

Com os juros básicos da economia a 4,5% ao ano, pelo menos 32% do total das 

aplicações brasileiras deverão, de agora em diante, perder para a inflação projetada para 

os próximos 12 meses. 

 

 
 

 Otimismo na bolsa — mas só entre os brasileiros. 

O ano foi de alegria para quem resolveu investir na bolsa de valores. O Ibovespa, 

principal índice acionário brasileiro, bateu sucessivos recordes, chegando a superar os 

117 mil pontos em 26 de dezembro. Em 2 de janeiro, o índice estava em 91 mil pontos, 

o que significa uma alta de 24% no ano. 
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Esse otimismo, no entanto, parece mais disseminado entre os investidores brasileiros do 

que entre gringos. A expectativa era de retomada dos investimentos estrangeiros na 

bolsa em 2019, mas o ano tem tido recordes de saídas. No acumulado até 11 de 

novembro, segundo dados da B3, o saldo estava negativo em R$ 5,9 bilhões, acima dos 

R$ 5,6 bilhões retirados em todo o ano de 2018. 

 

 
Resumo do mercado dez-2019 Ibovespa 

 

 Renda Fixa 

Em relação aos indicadores financeiros de renda fixa, o CDI rendeu 0,38% no mês, 

acumulando ganho de 5,97% em 12 meses e 12,77% em 24 meses. A taxa Selic rendeu 

0,38% no mês, 5,97% em 12 meses e 12,78% em 24 meses. Já a poupança nova entre 1º 

de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020 rendeu 0,29%. Em 12 meses, o ganho é de 

4,26% e de 9,08% em 24 meses. 
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 Nova liberação do FGTS 

Segundo a Caixa, os saques do FGTS podem resultar em uma injeção de recursos de R$ 

40 bilhões na economia em 2019 (Foto: Tânia Rego/Arquivo Agência Brasil). 

Como o consumo das famílias demorou mais do que o esperado para voltar a crescer, o 

governo decidiu, em julho, fazer uma nova liberação do saldo das contas do FGTS, uma 

medida similar à que havia sido adotada pelo governo do presidente Michel Temer. 

Inicialmente, a proposta previa a liberação de R$ 500 por conta ativa ou inativa. Em 

dezembro, no entanto, o governo permitiu a retirada de R$ 998 por conta. Segundo a 

Caixa, os saques do FGTS podem resultar em uma injeção de recursos de R$ 40 bilhões 

na economia em 2019. 

 

 Mudanças na legislação trabalhista. 

Agora, as carteiras de trabalho só serão impressas em papel em caráter excepcional.  

Em seu primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um pacote de 

leis que ficou conhecido como MP da Liberdade Econômica. Entre as principais 

mudanças, a lei flexibiliza regras trabalhistas. As empresas com até 20 empregados, por 

exemplo, ficam dispensadas de fazer o registro de ponto de seus funcionários — antes, a 

legislação previa esta obrigação para empresas a partir de dez empregados. 

A lei também acaba com a necessidade de obter alvará de funcionamento para 

atividades de baixo risco, como pequenos comércios, e estabelece a emissão de carteiras 

de trabalho eletrônicas. 

 

 Novas regras para pequenas empresas e startups. 

Governo quer que startups sejam registradas como Sociedades Anônimas.  

Também fazem parte do pacote da Liberdade Econômica medidas para diminuir a 

burocracia e facilitar a abertura de empresas, principalmente de micro e pequeno porte. 

Entre outras iniciativas, o texto separa o patrimônio pessoal dos sócios do patrimônio de 

suas empresas e proíbe que bens de uma companhia sejam usados para quitar débitos de 

outra empresa do mesmo grupo. 
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Em dezembro, o governo enviou ao Congresso outra medida para facilitar a abertura de 

startups. Batizado de Marco Legal das Startups, o projeto prevê flexibilizações e 

simplificações para estimular a abertura de novas empresas. Um dos pilares é que as 

startups, (definidas como pequenas empresas com foco em inovação tecnológica) sejam 

constituídas como Sociedades Anônimas, em um modelo mais simples e mais barato do 

que o atual. A avaliação é que as SA dão mais proteção investidores. 

 

 Dólar bate recorde nominal, mas recua antes do fim do ano. 

Dólar subiu impulsionado pela preocupação com a desaceleração da economia mundial 

e as incertezas em torno das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos;   

R$ 4,2584 foi o maior preço nominal de fechamento do dólar comercial desde o Plano 

Real. O patamar foi alcançado em 27 de novembro. O movimento de alta foi 

impulsionado pela preocupação com a desaceleração da economia mundial e as 

incertezas em torno das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. 

O movimento de saída de dólares do Brasil também contribuiu para a desvalorização do 

real. Mais perto do final do ano, entretanto, a cotação da moeda norte-americana 

recuou, voltando a rodar perto de R$ 4,00. 

 

 
 

 

 Risco-país do Brasil volta aos níveis de 2010. 

As expectativas de uma retomada mais robusta fizeram o risco-país do Brasil cair a 96 

pontos, menor nível desde 2010.  

A queda foi resultado da melhora das perspectivas para a economia brasileira, além da 

redução da tensão comercial entre China e Estados Unidos, que também favoreceu os 

países emergentes. 

 

 

 

mailto:piraprev@piraprev.com.br


  
  

 9 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, nº 170– Bairro Vista Alegre/Piracaia – SP 

E-mail: piraprev@piraprev.com.br – Fone/Fax: (11) – 4036-6896– 40364371 

www.piraprev.com.br 

 
 

 Tensões entre China e Estados Unidos. 

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump e Xi Jinping presidente da China.  

No cenário externo, o que dominou o noticiário ao longo do ano foi a guerra comercial 

entre China e Estados Unidos. O fato não é exatamente novo (inclusive, já aparecia na 

retrospectiva da economia do ano passado), mas fato é que as negociações entre as duas 

maiores economias do mundo se estenderam durante 2019. 

Com a demora em fechar o acordo, entidades internacionais cortaram projeções de 

crescimento da economia global. A primeira fase do acordo entre os dois gigantes foi 

fechada em dezembro. A medida mais imediata foi o cancelamento de tarifas que 

passariam a incidir sobre US$ 160 bilhões em produtos chineses a partir de 15 de 

dezembro. Além disso, serão reduzidas de 15% para 7,5% as taxas sobre outros US$ 

120 bilhões em importações da China. 

Mesmo assim, a Fitch lembra que as tensões continuam elevadas e a possibilidade de 

uma nova escalada permanece sendo um risco significativo. 

Quais as consequências para o Brasil? Segundo analistas, o país pode perder espaço nas 

exportações agrícolas com destino ao gigante asiático, mas o crescimento econômico 

global e o avanço do comércio internacional poderão mais que compensar as perdas. 

 

 Inversão da curva de juros nos EUA  e o medo de uma recessão global. 

Foi a primeira vez desde 2008 em que os títulos de longo prazo foram negociados a 

taxas mais baixas do que os de curto prazo.   

Em agosto, um fato chamou a atenção dos economistas e investidores de todo o mundo. 

Invertendo a lógica de sempre, os títulos de longo prazo da dívida norte-americana 

foram negociados com juros mais baixos do que papéis de curto prazo. Em alguns 

países europeus, eles chegaram a ser negociados com taxas negativas. Se você não se 

impressionou com esse fato, vale lembrar que foi a primeira vez que isso aconteceu 

desde 2008, nos meses que antecederam a recessão global. 

A queda das taxas de juros é um reflexo dos temores sobre uma nova crise global. O 

medo de uma recessão fez com que os investidores buscassem títulos mais longos da 

dívida do governo dos Estados Unidos — considerado um dos ativos mais seguros do 

mundo. Essa corrida fez com que o preço desses ativos subisse, derrubando assim a 

rentabilidade desses títulos. Como a demanda pelos papéis de curto prazo não se acelera 

na mesma velocidade, esses títulos ofereciam taxas de juros mais elevadas do que as de 

longo prazo. 
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Esse cenário permaneceu por algumas semanas, mas com o enfraquecimento da guerra 

comercial entre Estados Unidos e China, a curva de juros voltou ao desenho mais usual, 

com papéis de longo prazo oferecendo rentabilidade maior do que os títulos de curto 

prazo. O receio de que estaríamos próximos de uma nova recessão mundial, no entanto, 

ainda permanece. 

 

 
 

 O sarampo voltou de vez. 

Depois de muitos alertas sobre a queda histórica na cobertura vacinal, o sarampo 

ressurgiu com força no Brasil. Foram mais de 11 mil casos confirmados da doença — 

em 2018, tivemos outros 10 mil — e o país perdeu o certificado que atestava a 

eliminação do problema em território nacional. 

Outras nações também apresentaram aumentos expressivos no número de casos, o que 

levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a informar que vivemos o maior surto 

desde 2006. 

A atenção dada à enfermidade também levou a novas descobertas, como a de que, em 

adultos jovens, os sintomas podem ser um pouco diferentes e o fato de que esse vírus é 

capaz de gerar um apagão no nosso sistema imunológico. 

Além da tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola), outras vacinas 

enfrentam crises de popularidade no mundo inteiro.  

Em relatório recente, a OMS estima que uma em cada dez crianças deixasse de tomar 

imunizantes essenciais em 2018. 

 

 Remédio à base de maconha liberado no Brasil. 

No último mês de 2019, a ANVISA liberou a venda de produtos derivados de maconha 

para fins medicinais. Eles poderão ser comercializados em farmácias e drogarias 

mediante prescrição médica. 
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Hoje, alguns indivíduos até conseguem importar o CBD, remédio à base do canadibiol, 

um dos princípios ativos da planta. No entanto, o processo é burocrático lento. 

O plantio, contudo, segue proibido. Mesmo que ele seja destinado a fins puramente 

medicinais ou para pesquisas. 

 

 A epidemia de dengue explodiu. 

A incidência aumentou sete vezes nesse ano no país. Entre 30 de dezembro de 2018 e 

24 de agosto de 2019, foi registrado mais de 1,4 milhão de casos, uma média de 6 mil 

por dia. No ano passado, foram 205 791 notificações. 

Minas Gerais e São Paulo foram os estados mais atingidos pela epidemia de dengue, 

mas a região Sul se destacou pelo aumento — por lá, houve uma alta de 3 224%. 

 

 STF:  a Polêmica Prisão em segunda instância. 

Desde a Constituição de 1988, o entendimento sobre a prisão em segunda instância já 

mudou duas vezes. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o réu 

só pudesse ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, depois do recurso a todas as 

instâncias Antes do esgotamento de recursos, ele poderia no máximo ter prisão 

preventiva decretada contra si. Já em fevereiro de 2016, o Supremo decidiu que um réu 

condenado em segunda instância já pode começar a cumprir sua pena – ou seja, pode 

parar na cadeia mesmo enquanto recorre aos tribunais superiores. Naquele momento, a 

regra foi aplicada ao caso de um réu específico. No mesmo ano, o STF reafirmou a 

decisão, que passou a ter validade para todos os casos no Brasil. Em 2019, a 

constitucionalidade da condenação em segunda instância voltou ao Supremo Tribunal 

Federal para novo julgamento. Apesar de a questão ser, em grande medida, um dos 

pilares da Operação Lava Jato – hoje, a operação tem cerca de 100 condenados em 

segunda instância – o ministro Dias Toffoli afirmou que “o julgamento não se refere a 

nenhuma situação particular”.  Assim, de outubro a novembro de 2019, o Supremo 

analisou três Ações Declaratórios de Constitucionalidade – ou seja, ações que colocam 

à prova a própria lei – capazes de discutir o alcance da norma constitucional de 

presunção de inocência. Como você verá a seguir, o princípio da presunção de 

inocência – considerado uma Cláusula Pétrea – é o principal argumento contra a 

condenação em segunda instância. Qual foi o resultado desta votação? A votação 

iniciou em outubro de 2019, mas somente terminou no início de novembro – na quinta 

sessão realizada sobre o assunto. Assim, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal 

decidiu derrubar a possibilidade de prisão em segunda instância – ou seja, alertou o 

entendimento adotado em 2016. Os votos contra a prisão em segunda instância foram 

dados pelos ministros Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, 

Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli – este último que deu o voto de minerva 

para a decisão. Do outro lado, de quem estava a favor da prisão em segunda instância, 

estavam os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz 

Fux e Cármen Lúcia. 

A decisão valerá para todas as instâncias do Judiciário e será de cumprimento 

obrigatório. Entretanto, de acordo com os ministros Toffoli e Fachin, a decisão do STF 

não implica em liberação automática dos presos em segunda instância – ou seja, caberá 

a cada juiz analisar, caso a caso, a situação dos processos. 
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Análise dos Investimentos: 

 

A Política de Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV para o exercício de 2019 foi apreciada e 

aprovada pelo Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo, tendo sido disponibilizada 

no endereço eletrônico www.piraprev.com.br. Ocorreram alterações no curso de 2019 na tabela 

de alocação, quer por novos produtos de investimento, quer por adequação por força das 

alterações advindas da legislação federal. 

 

Os fundos de investimento foram analisados sob vários vértices tais como por segmento e 

subsegmento de mercado; por índices; benchmark, Volatilidade e risco (VaR) , resultando em 

análises individuais e contaram com enquadramento integral aos limites determinados na 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010 e suas alterações, bem como aos 

parâmetros preestabelecidos na Política Anual de Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV . 

 

As rentabilidades aferidas na carteira do IPSPMP-PIRAPREV acompanharam os benchmarks a 

que se propuseram os fundos de investimento que, por sua vez, acompanharam os índices. As 

variações negativas ocorreram por força exclusivamente da instabilidade política nacional 

costumeira em ambiente em primeiro ano de mandato  presidencial, que contaminou o mercado 

financeiro e de capitais brasileiro, bem como a instabilidade internacional na guerra comercial 

travada entre EUA x China. 

 

Desta maneira, a Carteira de Investimentos obteve desempenho positivo de 18,13 % contra a 

meta atuarial (IPCA + 5,5%a.a) de 10,07 %, ou Index de (+) 8,06% p.p.: 
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As variações patrimoniais positivas e negativas apresentaram a seguinte evolução nos 

segmentos de renda fixa e de renda variável: 

 
Mês Renda Fixa R$ 

( + ) 

Renda Variável R$ 

( + ) 

Renda Fixa R$ 

( - ) 

Renda Variável R$ 

( - ) 

 

Janeiro 1.186.736,67 1.117.617,77 - 22.661,14 

Fevereiro 311.804,50 134.113,46 - 213.614,69 

Março 398.511,03 142.783,39 2.293,19 138.398,51 

Abril 682.338,12 310.440,07 - 15.431,66 

Maio 1.028.331,28 232.833,99 - 320.005,28 

Junho 1.025.141,86 929.179,78 - 29.704,10 

Julho 531.393,13       604.662,76 - - 

Agosto 210.115,66 330.240,66 72.736,31 39.574,81 

Setembro 815.532,25 492.882,67 - 33.236,48 

Outubro 935.331,09 380.357,58 - 71.605,79 

Novembro 229.723,70 673.687,42 437.734,93 4.694,71 

Dezembro 776.830,14 1.526.712,16 - 57.449,33 

 

Total: 

 

8.131.789,43 

 

6.875.511,71 

 

512.764,43 

 

946.376,50 

 

                                          R$  15.007.301,14 

 

     

                 R$  1.459.140,93 

 

 

 Total rentabilidade positiva 2019:    R$   13.548.160,21 
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O comportamento das variações negativas fundo a fundo foi o que segue: 

RENTABILIDADE NEGATIVA POR MÊS E POR FUNDO: 2019
FUNDO R. FIXA E VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 1º Sem.

Itau FOF Ações Ibov 88.872,80R$     50.968,15R$            139.840,95R$          

Itau Gov. Corporativa 935,43R$           102,60R$                  1.038,03R$               

Itau Inst. Alocação Dinâmica RF FICFI -R$                        

Kinea II Real E.E. FII 3.525,35R$           5.140,60R$        5.638,99R$              10.418,46R$    59.400,46R$          25.313,94R$      109.437,80R$          

Caixa Inst. BDR Nível I 179.131,82R$        179.131,82R$          

Caixa Valor Dividendos -R$                        

Caixa FI Brasil IMA B 0,69R$                      0,69R$                       

Caixa Brasil FI 2024 IV TP RF -R$                        

Bradesco Inst. FICFI RF IMA B TIT -R$                        

Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP 11,15R$                    11,15R$                    

Itau Instit. RF Inflação 5 FIC -R$                        

Safra IMA FIC RF -R$                        

safra S&P Reais PB FIM 76.414,33R$          76.414,33R$            

Itau Institu.Ações Phoenix FI 43.253,52R$     26.300,81R$            69.554,33R$            

Caixa FI Ações Small Caps Ativo 5.712,56R$        549,17R$                  6.261,73R$               

Caixa FI Brasil IMA B5 TP RF LP -R$                        

Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP -R$                        

FI Caixa Brasil IPCA XVI RF CRED PR -R$                        

Itau Renda Fixa Pre LP FICFI -R$                        

Safra Carteira Premium FIM -R$                        

BB Prev TP IPCA III -R$                        

Vinci Selection Equites FIA 65.016,82R$     40.744,52R$            105.761,34R$          

Vinci Capital Partners III FIP 19.135,79R$         4.682,96R$        14.094,27R$            5.013,20R$       5.058,67R$            4.390,16R$        52.375,05R$            

Itau Inst. Alocação Dinâmica II RF FICFI 2.281,35R$              2.281,35R$               

Itau Inst. Legend RF LP FIC FI

TOTAL 22.661,14R$         213.614,69R$   140.691,70R$         15.431,66R$    320.005,28R$       29.704,10R$      742.108,57R$           

FUNDO R. FIXA E  VARIÁVEL JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 2º Sem. TT INDIVIDUAL

Itau FOF Ações Ibov -R$                        139.840,95R$        

Itau Gov. Corporativa -R$                        1.038,03R$            

Itau Inst. Alocação Dinâmica RF FICFI -R$                        -R$                      

Kinea II Real E.E. FII 19.258,98R$     12.833,15R$            26.990,47R$    3.278,06R$        62.360,66R$            171.798,46R$        

Caixa Inst. BDR Nível I 39.316,36R$    54.171,27R$      93.487,63R$            272.619,45R$        

Caixa Valor Dividendos -R$                        -R$                      

Caixa FI Brasil IMA B 14,07R$             89,53R$                  103,60R$                  104,29R$                

Caixa Brasil FI 2024 IV TP RF 15.024,00R$          15.024,00R$            15.024,00R$          

Bradesco Inst. FICFI RF IMA B TIT 18.450,53R$     112.667,38R$        131.117,91R$          131.117,91R$        

Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP 231,01R$           1.448,38R$            1.679,39R$               1.690,54R$            

Itau Instit. RF Inflação 5 FIC 214,31R$                214,31R$                  214,31R$                

Safra IMA FIC RF 53.913,53R$     287.120,99R$        341.034,52R$          341.034,52R$        

safra S&P Reais PB FIM 17.783,47R$     17.783,47R$            94.197,80R$          

Itau Institu.Ações Phoenix FI 15.621,12R$            15.621,12R$            85.175,45R$          

Caixa FI Ações Small Caps Ativo -R$                        6.261,73R$            

Caixa FI Brasil IMA B5 TP RF LP 4.623,75R$            4.623,75R$               4.623,75R$            

Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP -R$                        -R$                      

FI Caixa Brasil IPCA XVI RF CRED PR 111,37R$           8.260,73R$            8.372,10R$               8.372,10R$            

Itau Renda Fixa Pre LP FICFI 6.277,45R$            6.277,45R$               6.277,45R$            

Safra Carteira Premium FIM -R$                        -R$                      

BB Prev TP IPCA III 2.008,41R$            2.008,41R$               2.008,41R$            

Vinci Selection Equites FIA -R$                        105.761,34R$        

Vinci Capital Partners III FIP 2.532,36R$        4.782,21R$              5.298,96R$       4.694,71R$            17.308,24R$            69.683,29R$          

Itau Inst. Alocação Dinâmica II RF FICFI -R$                        2.281,35R$            

Itau Inst. Legend RF LP FIC FI 15,80R$             15,80R$                    15,80R$                  

TOTAL -R$                     112.311,12R$   33.236,48R$            71.605,79R$    442.429,64R$       57.449,33R$      717.032,36R$          1.459.140,93R$    

TOTAL ANUAL 1.459.140,93R$    
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Receitas e Despesas. 

 

A despesa do RPPS correspondeu a (~) 28,233 % da receita aferida, conforme espelho do 

Balancete da Receita e do Balancete da Despesa: 
 

  

 

 

RESUMO 
 

RECEITAS 

( + ) Disponibilidade de caixa 

 

R$        23.444.998,89 

R$                 7.973,84 

                                  ( = )           R$        23.452.972,73 

 

( - ) DESPESAS 

( - ) Restos a Pagar (obrigações 

FOPAG) 

 

R$          6.615.560,88 

R$                 5.988,55 

 

( = )  Superávit Financeiro           R$        16.831.423,30 

 

Boletim de Caixa de 31/12/2019 

 

R$        89.402.192,32 

 

 

RECEITA 

 

R$ 

 

 

Contribuição Servidor Ativo 

 

2.643.017,20 

 

Contribuição Servidor Inativo 

 

7.373,14 

 

 

Contribuição Patronal Ativo 

 

2.615.550,35 

 

 

Contribuição Patronal Inativo 

 

 

9.145,16 

 

 

COMPREV 

 

 

559.436,27 

 

 

Indenizações, restituições 

 

 

6.979,18 

 

 

Custeio Suplementar (Aporte) 

 

 

2.293.994,48 

 

Parcelamento 

 

 

138.942,00 

 

Multa, Juros e atualização monetária 

 

 

151.822,47 

 

Variações Financeiras 

Receita Patrimonial 

Total: 

 

14.973.184,94 

                 34.116,20 

15.007.301,14 

Receitas de Serviços        

11.437,50 

 

Total das receitas: 
 

 23.444.998,89 

 

DESPESA 

 

 

R$ 

Obrigações patronais 6.899,60 

Aporte 930,15 

 

Vencimentos e vantagens fixas 

pessoal civil 

 

7.987,79 

 

Aposentadorias 

 

3.488.060,09 

 

Pensões 

 

673.140,40 

 

Material de consumo 

 

29.945,56 

 

Outros Serviços 3º P.J. 

 

231.945,29 

 

Outros Serviços 3º P.F 

 

294.347,11 

 

Serviços de TI e Comunicação 

 

100.841,60 

 

Eqto. e Mat.  Permanente 

 

59.856,48 

 

COMPREV 

 

- o -  

 

Sentenças Judiciais 

 

262.465,88 

 

Variações das Aplicações 

 

 

1.459.140,93 

 

Total das despesas: 

 

 

6.615.560,88 
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Taxa de Administração 

 

A taxa de administração estipulada através da Lei 2.912/2017, art.19, § 3º,  é de 2% (dois 

pontos percentuais) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao RPPS relativos ao exercício financeiro anterior. 

 

Desta forma, para fins de apuração do valor inerente à Taxa de Administração para o exercício 

de 2019 foram utilizados os valores pagos em 2018, quais sejam: 

 

Órgão 

 

Valor R$ 

Prefeitura Municipal de Piracaia 27.748.317,61 

Câmara Municipal de Piracaia 749.541,20 

Piraprev Aposentados 2.832.387,17 

Piraprev Pensionistas 641.066,64 

 

Sub –Total:   

 

31.971.312,62 

 

(x) 2%  

 

639.426,25 

Suplementação Superávit Financeiro 

Decreto 4566 de 22/01/2019 

 

129.250,64 

 

Total fixado: 

 

768.676,89 

 

As despesas realizadas  da Taxa de Administração em 2019 : 

 

Rubrica Valor R$ 

 

Material de consumo 29.945,56 

Outros Serviços 3º P.J. 231.945,29 

Outros Serviços 3º P.F 294.347,11 

Serviços de TI e Comunicação 100.841,60 

Eqto. e Mat.  Permanente 59.856,48 

Aporte 930,15 

Vencimentos e vantagens fixas 

pessoal civil 

 

7.987,79 

Obrigações patronais 6.899,60 

 

Total realizado:  

 

732.753,58 

 

       Superávit :  R$ 35.923,31 
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Licitações e Contratos 

      

Processo Objeto Modalidade Data de Abertura Valor Pago

01/PIRAPREV/2019 Aquisição de cadeiras universitárias Dispensa 10/01/2019 4.378,00R$           

02/PIRAPREV/2019 Aplicação de Concurso Público Dispensa 17/01/2019 16.800,00R$         

03/PIRAPREV/2019 Aquisição de Ar Condicionados Dispensa 22/01/2019 16.900,00R$         

04/PIRAPREV/2019 Aquisição de Software de relógio de ponto Dispensa 14/02/2019 350,00R$               

05/PIRAPREV/2019 Aquisição de cadeiras giratórias - (Interrompido) Dispensa 19/02/2019 3.514,00R$           

06/PIRAPREV/2019 Aquisição de Material de Escritório Dispensa 21/02/2019 3.475,59R$           

08/PIRARREV/2019 Aquisição de Computadores e Monitores Dispensa 07/03/2019 11.546,00R$         

09/PIRAPREV/2019 Contratação Emergencial - Rachaduras e Vazamentos - 15/04/2019 9.357,20R$           

11/PIRAPREV/2019 Aquisição de 07 cadeiras modelo secretária Dispensa 22/04/2019 3.065,02R$           

12/PIRAPREV/2019
Contratação de empresa de Assessoria Atuarial - 

(Encerrado Amigavelmente)
Dispensa 07/05/2019 17.040,00R$         

13/PIRAPREV/2019 Aquisição de Cartuchos (Toners) Dispensa 08/05/2019 1.839,95R$           

14/PIRAPREV/2019 Materiais de Limpeza Dispensa 27/05/2019 2.144,84R$           

15/PIRAPREV/2019 Aquisição de Toners Dispensa 25/06/2019 2.696,00R$           

16/PIRAPREV/2019 Perícias Médicas Dispensa 19/07/2019 1.350,00R$           

18/PIRAPREV/2019 No-breaks Dispensa 29/07/2019 1.396,00R$           

19/PIRAPREV/2019 Nova Avaliação Atuarial 2019 Dispensa 29/07/2019 8.000,00R$           

20/PIRAPREV/2019 07 mesas diretor Dispensa 05/08/2019 10.290,00R$         

21/PIRAPREV/2019 No-breaks Dispensa 09/08/2019 1.348,00R$           

22/PIRAPREV/2019 Divisórias, portas e vidraçaria personalizada Dispensa 09/08/2019 3.519,00R$           

26/PIRAPREV/2019 Aquisição de 09 armários Dispensa 25/10/2019 5.950,00R$           

28/PIRAPREV/2019 Serviços Advocáticos Dispensa 20/11/2019 5.500,00R$           

30/PIRAPREV/2019 Aquisição de 01 servidor de dados Dispensa 26/11/2019 6.599,00R$           

31/PIRAPREV/2019
Aquisição de 3 kits com duas poltronas + 1 

namoradeira Dispensa
26/11/2019 2.205,10R$           

32/PIRAPREV/2019 Assessoria Atuarial Dispensa 26/11/2019 17.400,00R$         

33/PIRAPREV/2019 Readequação Espaço Físico Dispensa 02/12/2019 4.428,00R$           

Licitações

 
 
07/2019 Contratação de empresa de internet banda larga Dispensa 28/02/2019 1.020,00R$           

10/2019 Recortes eletrônicos (Grifon) Dispensa 02/05/2019 2.640,00R$           

17/2019 Novo Web-site Dispensa 26/07/2019 7.900,00R$           

23/2019 Seguro do imóvel Dispensa 04/09/2019 1.464,04R$           

24/2019 Consultoria Financeira Dispensa 10/09/2019 16.800,00R$         

25/2019 Backup na nuvem Dispensa 17/10/2019 7.200,00R$           

27/2019 Sistema Operacional Windows Server Dispensa 09/10/2019 13.750,00R$         

29/2019 Locação da vaga da Veículo Dispensa 10/12/2019 2.400,00R$           

   

 

Contribuições ao RPPS e Parcelamento de débitos de contribuições patronais. 

 

A Câmara Municipal de Piracaia processou os pagamentos das obrigações patronais devidas 

dentro dos prazos legais. 

Quanto à Prefeitura, ocorreram atrasos em contribuições previdenciárias devidas ao Piraprev no 

exercício de 2019, quais sejam: 
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Competência Vencimento Contribuição Valor R$ 

 

Setembro 

 

25/10/2019 

Patronal 169.215,87 

Aporte 111.114,07 

                                 Total:              280.329,94 

    

 

Outubro 

 

25/11/2019 

Patronal 122.665,15 

Aporte 245.339,08 

                                 Total:                 368.004,23 

   

Novembro 25/12/2019 Patronal 122.915,26 

  Aporte 244.825,83 

                                 Total:                 367.741,09 

   

13º Salário 25/12/2019 Patronal 236.613,23 

  Aporte 226.583,21 

                                  Total:               463.196,44 

 

Total Geral:   R$  1.479.271,70 

 

 

Deste montante devido no exercício de 2019,  na data de 02 de janeiro de 2020,  primeiro dia 

útil do exercício, a Prefeitura Municipal de Piracaia quitou o montante de  R$ 1.111.530,61 

restando ainda em aberto referente a 2019: 

 

Novembro 25/12/2019 Patronal 122.915,26 

  Aporte 244.825,83 

                                 Total:                 367.741,09 

13º Salário 25/12/2019 Patronal 8.774,02 

 

Total Geral:   R$    367.741,09 

 

  

Parcelamentos 

 

A Prefeitura Municipal de Piracaia havia firmado em 2015 dois Termos de Acordo de 

Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários relativos às ausências parciais de 

recolhimento de contribuições patronais relativas às competências julho e agosto/2015 (Termo 

de Acordo CADPREV 00756/2015) e setembro e outubro/2015 (Termo de Acordo CADPREV 

00884/2015), perfazendo o montante total de R$ 694.709,65 amortizados em sessenta parcelas. 

 

O vencimento da parcela do primeiro acordo se dá todo dia 18 do mês e a do segundo, todo dia 

25. As parcelas devidas no exercício de 2018 foram recolhidas. As demais competências foram 

recolhidas dentro dos prazos estabelecidos; os valores recebidos estão estratificados no item 

Das Receitas e Despesas. 
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Judicial 

 

Durante o exercício o IPSPMP-PIRAPREV não foi objeto de denúncias, representações ou 

ações administrativas. Na esfera Judicial com relação ao Processo DEPRE nº. 00331423-

30.2018.8.26.0500, Processo de Origem 00008860-94.2010.8.26.0048/008 houve sentença para 

inserção no Mapa Orçamentário de Credores (MOC) para o exercício de 2020 de precatório de 

aposentadoria do montante atualizado naquela data da ordem de R$ 262.465,88. 

Em que pese o pagamento estar imposto para o exercício de 2020, considerando já a provisão 

existente no orçamento de 2019  e a disponibilidade orçamentária e ainda,  que  a obrigação 

estaria sujeita à correção monetária até a data de seu  pagamento futuro em 2020, o PIRAPREV 

primando pelo princípio da economicidade depositou em juízo o valor devido em 02/08/2019, 

quitando a obrigação. 

 

 

Benefícios 

 

Foram concedidos 20 (vinte) benefícios previdenciários no exercício de 2019, quais sejam: 

 

Nome Processo Concessão 
Benefício 

 
Cargo anterior 

1. Aldenir Trindade de 
Araújo 

02/2019 01/02/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Professora 

2. José Antonio de Oliveira 03/2019 01/03/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Operador Maq. 

3. Rachel Henrique Barroso 04/2019 25/03/2019 
Aposentadoria 

Voluntária por Idade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Servente Escolar 

4. Elizabeth Bueno 05/2019 25/03/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Motorista I 

5. Denize Aparecida dos 
Santos 

06/2019 25/03/2019 
Pensão 

X 
X 

6. Maria Antônia de 
Almeida 

08/2019 02/05/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Professora 

7. Luzia Gonçalves 10/2019 03/06/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Servente Escolar 

8. Marilda Fiorellini 
Peçanha 

11/2019 01/08/2019 
Aposentadoria 

Voluntária por Idade 
Professora 

9. Rosalina Carvalho de 
Melo Fialho 

12/2019 03/06/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Secretária de Escola 

10. Benedita Aparecida 
Machado 

13/2019 01/07/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Servente Geral 

11. Nilza Maria de Oliveira 
Peçanha 

14/2019 01/07/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Técnica de Enfermagem 

12. Raquel Aparecida de M. 
Almeida 

15/2019 01/07/2019 
Pensão 

X 
X  
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13. Fernando Mariano Leme 16/2019 01/07/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Calceteiro 

14. Maria Flávia Tamassia 17/2019 01/08/2019 
Aposentadoria 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Diretora de Escola 

15. Benedita Rita Barbosa 18/2019 01/08/2019 
Aposentadoria 

Voluntária por Idade 
Técnica de Enfermagem 

16. Hercília da Silva 22/2019 16/12/2019 
Aposentadoria  

Voluntária por Idade 
Professora 

17. Filomeno Bueno 23/2019 16/12/2019 
Aposentadoria 

Por Incapacidade 
Calceteiro 

18. Paulo Sergio de Souza 25/2019 02/12/2019 
Aposentadoria  

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Fiscal de Obras 

19. Beraldo Rodrigues de 
Camargo 

26/2019 02/12/2019 
Aposentadoria 

Voluntária por Idade 
Conserveiro de Estrada 

20. Ademir Aparecido de 
Campos 

28/2019 02/12/2019 
Aposentadoria 

Voluntária por Idade 
Médico  

 

Encerrado 2019 com o total de 177 servidores inativos assim distribuídos: 

 

Servidores Aposentados: 144 

Pensionistas:                     33 

 

 

Compensação Previdenciária 

 

No exercício de 2019, o IPSPMP-PIRAPREV operacionalizou a Compensação Previdenciária 

fruto do Convênio firmado com MPS em 2002 e atualizações posteriores recebendo a título de 

COMPREV do INSS a importância de R$ 559.436,27 não  havendo pagamento de COMPREV 

ao INSS.  

 

 

Do Equilíbrio Financeiro e da Meta Atuarial 

 

À luz dos cenários, a gestão do Regime Próprio teve como principal desafio na administração 

dos recursos, o cumprimento da meta atuarial na casa de 5,5% ao ano mais a variação da 

inflação medida pelo IPCA.  A meta atuarial  em 2019 foi cumprida, vez que foi estipulada em 

cupom de juros de 5,5% a.a. mais a variação do IPCA  o que veio a totalizar   10,07  % no ano. 

 

Conforme demonstrado no relatório de rentabilidade consolidada dos investimentos de folhas, o 

fechamento de 2019 resultou em rentabilidade da ordem de 18,13 % ou, uma diferença a maior 

da ordem de 8,06 % sobre a meta estabelecida. 

 

A avaliação atuarial para o exercício de 2019 (elaborada na data base 31/12/2018) determinou 

as alíquotas a serem praticadas  necessárias  ao equilíbrio financeiro do RPPS, as quais foram 

implementadas através do Decreto Municipal nº 4.608, de  27 de maio de 2019 que homologou 

a Avaliação Atuarial 
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Comparativo entre avaliações atuariais
2018  x  2019

2018

Ativo Real  Ajustado                 62.859.494,22

Provisão Matemática                112.793.573,43

Outros Créditos                         41.538.387,06

Déficit Técnico                           8.395.692,15

2019

Ativo Real  Ajustado                 72.974.321,74

Provisão Matemática                129.947.978,01

Outros Créditos                        52.625.352,63

Déficit Técnico                           4.348.303,64

 
 

 

 

Transparência 

 

Os atos Administrativos, Financeiros e Orçamentários foram disponibilizados ao público na 

rede mundial de computadores-internet, no sítio www.piraprev.com.br. 

 

 

Gestão Administrativa 

 

Todos os atos praticados pela gestão foram referendados pelos Conselhos Administrativo e 

Fiscal, devidamente registrados em Ata. As principais ações da Gestão no exercício de 2019 

foram: 

 

 Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no 

enquadramento frente à resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922 e 

alterações durante todo o exercício; 

 Concepção e encaminhamento ao CADPREV da Avaliação Atuarial 2020; 

 Adequação das alíquotas de contribuição detectadas no DRAA 2019; 

 Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação 

vigente tanto ao Ministério da Economia  quanto ao TCE através do Sistema 

AUDESP; 

 Processada análise e concessão de benefícios conforme especificado no 

SISCAA; 

 Representação do RPPS nas relações com terceiros; 

 Atendimento a toda Legislação Federal pertinente aos critérios exigíveis à 

obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, o qual foi 

renovado sem restrições; 
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 Subsídios às reuniões ocorridas no exercício; 

 Aprovação sem restrições dos atos praticados pela Unidade Gestora; 

 Atendimento a Auditoria do TCE; 

 Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e administrativo 

inerentes ao funcionamento do RPPS; 

 Manutenção e Concessão dos Benefícios previdenciários; 

 Consolidação da Autarquia Municipal; 

 Elaborados relatórios de Controle Interno Bimestrais; 

 Realização de recadastramento dos servidores inativos e pensionistas de forma 

mensal, por mês de aniversário; 

 Nova interface do website www.piraprev.com.br a fim de dar maior 

transparência aos atos do RPPS; 

 Reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão;  

 Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2020. 

 Ministrado cursos CPA 10, CGRPPS  e CPA 20 ao funcionalismo. 

 Realização de Concurso Público para preenchimento de vagas do quadro efetivo 

da autarquia; 

 Houve a reversão da cessão do servidor Júlio Cesar Ferreira Gama Rocha para 

seu cargo de origem na PMP; 

 A Prefeitura cedeu a Servidora Cláudia Leôncio da Silva para responder pela 

Coordenadoria de Seguridade; em substituição da anterior por aposentadoria; 

 Remodelagem do fluxograma da área de concessão de benefícios; 

 Implantação do holerite online para maior comodidade do segurado; 

 Recadastramento anual domiciliar aos servidores aposentados por invalidez; 

 Nomeação dos servidores efetivos Robson Adão Martins Ribeiro para o cargo de 

Auxiliar Administrativo e da Senhora. Anna Caroline Pacelli para o cargo de 

Auxiliar de Seguridade; 

 Capacitação da equipe em eventos promovidos pelas Associações de Previdência 

e TCE; 

 Aquisição de mobiliário e equipamentos com readequação do espaço físico para 

acomodação dos servidores efetivos e melhor desempenho das atividades fins. 

 Censo Previdenciário do funcionalismo público municipal realizado pelo 

PIRAPREV sob a  coordenação da área de seguridade. 

 Piraprev Itinerante com visita programada aos departamentos onde  prestados 

esclarecimentos sobre as formas de aposentadoria, durante a realização de uma 

palestra sobre o tema e também foram tiradas dúvidas, quanto aos demais 

assuntos sobre o funcionamento do Regime de Previdência. 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 

PIRAPREV, em 30 de janeiro de 2020. 

 

 

Osmar Giudice 
Superintendente 

CPA 20 ANBIMA 
CGRPPS 447 APIMEC 
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