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Objetivos

1. Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas �scais do 2º quadrimestre, de 

acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder 

 Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 

 de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida 

 no §1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas 

 Legislativas estaduais e municipais.

2. Prestar contas da administração da autarquia, de acordo com o inciso XIV do 

artigo 172 da Lei Municipal 1810 de 04 de abril de 2016.

 Art. 172. Ao Superintendente compete administrar os recursos do 

 ITUPREV e conceder os benefícios previdenciários previstos nesta 

 lei, com o auxílio dos demais membros da Diretoria Executiva, que 

 lhe são subordinados, e, especialmente:

 XIV - prestar contas da administração da autarquia, anualmente, ao 

 Prefeito Municipal, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do 

 Estado.
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Receitas Realizadas

 As receitas do ITUPREV são provenientes da contribuição previdenciária dos 
servidores ativos, com uma alíquota de 11% da base de contribuição (folha de salários) e da 
contribuição patronal, correspondente a 19,30%, paga pelos entes municipais, referente ao 
custeio normal, mais um aporte �nanceiro correspondente a 2,57% de alíquota suplementar, 
além dos rendimentos das aplicações �nanceiras.

 No quadro abaixo, apresentamos o total das receitas realizadas e acumuladas até 
o 2º Quadrimestre de 2018, em comparação ao que foi previsto no orçamento deste ano. 

 Pelo novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, os rendimentos de 
aplicações �nanceiras devem ser registrados como Variação Patrimonial Aumentativa (VPA), 
bem como, as desvalorizações dos ativos devem ser registradas em Variação Patrimonial 
Diminutiva (VPD).

 A apropriação das valorizações �nanceiras como receitas ou das desvalorizações 
como perdas, somente deve ocorrer no momento do efetivo resgate das aplicações, ocasião 
em que os ativos deixam de pertencer ao patrimônio do Instituto.
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Detalhamento das Contribuições Previdenciárias

Parcelamento do Débito Previdenciário
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Despesas Orçamentárias

Detalhamento dos Principais Benefícios Pagos

 As despesas do ITUPREV estão divididas em Despesas de Manutenção do 
Instituto, Despesas de Manutenção de Pessoal e Despesas com Benefícios Previdenciários, 
além da Reserva de Contingência, que serão detalhadas nos quadros a seguir:

 Os Benefícios Previdenciários, no total de R$ 6.227.441,00 empenhados, 
referem-se aos pagamentos das Aposentadorias, Pensões, Auxílio-Doença, Salário 
Maternidade, Auxílio Reclusão e Salário-Família, conforme detalhados a seguir:
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 As despesas classi�cadas como Manutenção do ITUPREV correspondem ao 
custeio e manutenção da estrutura administrativa, local onde funciona a sede do Instituto. 

Detalhamento das despesas realizadas com Outros Serviços de Terceiros - PF:
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 Detalhamento das despesas realizadas com Outros Serviços de Terceiros - PJ:

 As despesas classi�cadas como Despesas de Pessoal do ITUPREV, correspondem 
à folha de pagamento e encargos devidos aos servidores estatutários, que desempenham 
suas atividades na sede administrativa do Instituto, conforme detalhamento abaixo:

 A Reserva de Contingência, no valor de R$ 41.639.151,00, compõe o fundo de 
reserva previdenciária, de modo a garantir acumulação de recursos su�cientes ao pagamento 
dos benefícios previdenciários futuros. 
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 O Patrimônio do ITUPREV vem apresentando um crescimento sustentável ao longo 
dos anos, compatível com os compromissos futuros de pagamento de benefícios 
previdenciários e em linha com a orientação da Secretaria de Previdência do Ministério da 
Fazenda – SPREV/MF, no que diz respeito ao equilíbrio �nanceiro e atuarial. Até o 2º 
quadrimestre de 2018, a evolução foi de 12,6 % em relação ao saldo em dezembro de 2017, 
representando um crescimento nominal de R$ 31.620.344,50.

 O grá�co a seguir demonstra a evolução do Patrimônio do Instituto
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Demonstração dos Resultados Financeiros

Concentração dos Recursos por Segmento de Aplicação

 12,6% 
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 Os recursos do Instituto estão alocados em diversos fundos de investimentos e em 
diferentes Instituições Financeiras, de acordo com o que prevê a legislação destinada aos 
RPPS, em especial, a Resolução do CMN nº 3922/2010.

Distribuição dos Investimentos por Instituição Financeira
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 A decisão de investimento segue uma Política de Investimentos adotada pelo 
ITUPREV, revisada anualmente, mediante aprovação do Conselho de Administração do 
Instituto e em atendimento à legislação especí�ca, estando direcionada ao atingimento da 
Meta Atuarial, de 6% a.a. + INPC.
 
 O grá�co a seguir demonstra o rendimento das aplicações �nanceiras do ITUPREV, 
acumulado até o 2º Quadrimestre de 2018. 

Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Rentabilidade x Meta Atuarial



 Vivemos os últimos meses um cenário desa�ador, sobretudo para quem busca, 
através do mercado de capitais, garantir boas rentabilidades para uma carteira de 
investimentos. Para o ITUPREV, que apresentou no �nal do mês de abril uma rentabilidade 
acumulada de 4,67%, frente a uma meta atuarial de 2,11%, ou seja, mais de 200% acima da 
meta, acompanhar a volatilidade do mercado �nanceiro, diante de eventos como a paralização 
dos caminhoneiros, a alta do dólar e outros acontecimentos que �zeram a atividade 
econômica recuar, representou momentos que exigiram bastante atenção, cautela e 
capacidade estratégica, pois, embora nossa visão seja construtiva, gerindo recursos para 
apresentar resultados consistentes no longo prazo, passar pelos solavancos do mercado sem 
o devido cuidado pode trazer prejuízos irreparáveis no curto prazo. 
 
 Hoje, apesar da incerteza a respeito de quem será o presidente do Brasil a partir de 
janeiro de 2019, sabemos que o país terá de optar por uma agenda econômica comprometida 
com o equilíbrio das contas públicas, a �m de que, com isso, possa dar início a uma provável 
recuperação econômica, mesmo que lenta e gradual. Este cenário, com a manutenção dos 
juros em níveis baixos no médio prazo, permite uma certa transformação do mercado de 
capitais, pois os investidores, tanto individuais, como institucionais, em busca de maiores 
rentabilidades, são compelidos a migrar uma parcela maior de seu patrimônio para ativos de 
maior risco, sob pena de terem seus rendimentos corroídos no longo prazo. Essa migração 
para ativos de maior risco fortalece o mercado de ações, o mercado de crédito e a indústria de 
gestão dos fundos de investimentos, canalizando recursos para o setor produtivo, estimulando 
a economia brasileira. 

 Porém, não obstante às expectativas futuras, é importante estar atento às 
oportunidades que surgem no meio deste cenário volátil global que, em boa parte, resulta de 
especulações momentâneas. Conhecer profundamente o passivo atuarial do Instituto é 
fundamental para a tomada de decisão e permite ao gestor adquirir produtos que vão 
contrabalançar e diversi�car o risco da carteira, sem comprometer a segurança. E quando 
destinamos quase 20% do patrimônio do Instituto para aquisição de títulos públicos federais 
pré-�xados (NTN-F) com vencimento em 2029 que pagará cupons acima da meta atuarial foi 
porque enxergamos uma oportunidade de blindar esta parcela do patrimônio, garantindo a 
rentabilidade desejável no vencimento do papel.

 E é com essa visão, que mantemos a nossa estratégia de sempre acompanhar de 
perto todos os acontecimentos que in�uenciam diretamente nos investimentos, seguindo 
critérios rigorosos na escolha dos ativos que compõem a carteira do ITUPREV, a �m de 
garantir a segurança, a transparência e a solidez do patrimônio que vai garantir a 
aposentadoria de quase 4.000 servidores públicos em Itu. 

 O momento atual pede cautela, é verdade, mas o que desejamos é que cada um de 
nós contribua, fazendo a sua parte, escolhendo candidatos dignos de nos representar e, 
sobretudo, com capacidade política e administrativa para montar uma equipe experiente e 
competente para nos liderar neste novo ciclo de desenvolvimento. É nisso que acreditamos!

Itu, 27 de setembro de 2018

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE
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Considerações Finais


