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Objetivos

1. Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas �scais do 3º quadrimestre de 

2018, 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 XVI do 

artigo 172 da Lei Municipal 1.810 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 Diretores de Departamento e do Gestor de 

 Benefícios, que lhe são subordinados, e, especialmente:

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

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

 Estado.
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Mensagem da Superintendência

 Para um bom e e�ciente funcionamento do RPPS, é fundamental que 

os órgãos de controle e �scalização exerçam o seu papel e a transparência dos 

atos da administração é ferramenta de suma importância para que isto ocorra. 

 O ITUPREV tem assumido, ao longo dos anos, o desa�o permanente 

de manter seus segurados informados sobre a gestão dos recursos 

previdenciários, com ênfase na Política de Investimentos e nos resultados obtidos.

 Buscamos constantemente ampliar e aperfeiçoar nossos canais, a �m 

de que todos os assuntos relacionados ao Instituto sejam tratados de forma bem 

transparente, pois, acreditamos que é assim, através da informação clara, que o 

servidor municipal será capaz de reconhecer os benefícios de ter uma previdência 

própria. 

 É com imensa satisfação que o ITUPREV vem, através deste Relatório 

Anual, trazer informações importantes que versam sobre o Regime de Previdência 

Social dos Servidores Municipais de Itu.

 Aqui, conheceremos um pouco mais do que é o Instituto de Previdência 

e os resultados alcançados ao longo do último ano. Como poderemos conferir nas 

próximas páginas, a Prestação de Contas de 2018 encerra mais um período de 

muitas realizações e grandes conquistas em seu oitavo ano de gestão.

 O conteúdo deste Relatório destaca, ainda, todos os benefícios que 

foram pagos aos segurados e traz informações das principais atividades 

realizadas, pois, nós acreditamos que, tão importante quanto pensar no futuro, é 

pensá-lo com carinho e respeito. 

 Zelar pelo bem-estar e qualidade de vida, garantindo uma 

aposentadoria tranquila e um futuro para os familiares, é um dos pilares desta 

Gestão, que não tem medido esforços para atender a todos os servidores com a 

qualidade que ele merece.

 Boa leitura!
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Conjuntura Econômica - 2018

 O ano de 2018 �cará em nossas memórias pelos acontecimentos que o 

marcaram.  Os juros da economia atingiram o menor nível da história brasileira em 

março (6,5%) e a in�ação o menor índice desde 2006, com o IPCA registrando 

3,75%. A sociedade, manifestando-se nas redes sociais, elegeu o primeiro 

candidato de fora do eixo tradicional PT-PSDB desde o Presidente Collor. No 

cenário internacional, a geopolítica dominou, com destaque para o começo do que 

pode ser uma nova guerra fria, dessa vez entre os EUA e a China. A percepção de 

risco global aumentou, com juros mais altos e crescimento mais baixo. Espera-se 

volatilidade, porém aguardamos 2019 com otimismo e grandes oportunidades no 

Brasil.

 Com todos esses acontecimentos e a grande incerteza provocada pelo 

processo eleitoral, podemos a�rmar que fazer a gestão dos investimentos ao 

longo de 2018 foi um grande desa�o. A carteira de investimentos do ITUPREV se 

bene�ciou em parte na renda �xa pela variação da taxa de juros, porém foi na 

renda variável que os investimentos conseguiram resultados bastante 

satisfatórios. A meta de INPC + 6% foi alcançada com muito trabalho. 

 Rentabilizar o capital acima da meta atuarial nunca foi e nunca será 

tarefa fácil, pois sabe-se que os maiores retornos estão sempre atrelados a 

maiores riscos. E aumentar os riscos em busca de maiores retornos é uma 

decisão difícil para gestores de Regimes Próprios, já que estes lidam com os 

investimentos destinados à aposentadoria de milhares de segurados.

 Buscar a diversi�cação de produtos, alocando os recursos em 

diferentes classes de ativos e setores, sem dúvida é uma importante ferramenta 

na busca por retornos consistentes e, ao mesmo tempo, com menores riscos. Foi 

essa uma das estratégias adotadas pela equipe gestora do ITUPREV no ano de 

2018, que, como poderemos observar mais adiante, mostrou-se acertada, visto 

que tínhamos o compromisso de entregar uma carteira de investimentos que 

alcançasse 9,59% de rentabilidade e entregamos, em dezembro passado, um 

resultado de 10,25%, ou seja, 107% da meta. 
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Perspectivas para 2019

 2019 pode ser um ano transformacional para o Brasil! 

 Analisando em conjunto os diversos relatórios de Economistas e 

Cientistas Políticos renomados, identi�camos os principais temas a serem 

monitorados em 2019, incluindo o cenário político, sob a ótica de quanti�car a 

aprovação das tão necessárias reformas.

 O destaque �ca para a reforma da previdência, que deve ser prioridade 

número um, dois e três da nova administração. O Brasil apresenta contas públicas 

pressionadas e pouca �exibilidade para cortar custos. A Previdência é a principal 

despesa do governo, responsável por cerca de 60% do orçamento federal, e a que 

cresce mais rapidamente devido ao rápido envelhecimento populacional. Se nada 

for feito, até 2030, as despesas com previdência atingirão 70% do orçamento 

federal e a dívida bruta em relação ao PIB 200% (contra 77% hoje). A equipe 

econômica esteve trabalhando em uma reforma mais abrangente do que aquela 

em trânsito no ano de 2018 e que foi enviada ao Congresso este mês. A aprovação 

na Câmara no primeiro semestre é o melhor cenário.

 Jair Bolsonaro assume a presidência em um cenário sem precedentes. 

O crescimento deve acelerar para 2% em 2019, a in�ação está baixa e ancorada e 

os juros na mínima histórica. As reformas estão sendo priorizadas, e as pesquisas 

mostram sólida aprovação do novo governo. Os riscos são inerentes, mas existe 

espaço para que o Presidente una frente de apoio no Congresso para aprovação 

das reformas. Se bem executado, o plano delineado pode ser transformacional 

para o Brasil. 

 Continuaremos atentos e analisando a agenda política e econômica do 

novo Governo, pois trata-se de um tema relevante para as de�nições 

macroeconômicas em 2019, in�uenciando a tomada de decisão em cada processo 

de investimento dentro do Instituto. A estratégia de proteção da carteira de 

investimentos, buscando rentabilidade segura, sempre com cuidado na avaliação 

de riscos, através de análises criteriosas no processo de escolha de produtos, é o 

nosso norte na busca pelo atingimento da meta atuarial.
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Receitas Realizadas

 As receitas correntes, provenientes da contribuição previdenciária dos 
servidores ativos e da contribuição patronal, totalizaram R$ 50.858.048,00, 
correspondente a 93,7% da previsão orçamentária. A alíquota de contribuição dos 
segurados permanece em 11% da base enquanto que a contribuição patronal foi 
de 21,41%, paga pelos entes municipais.

 As receitas patrimoniais, provenientes das aplicações �nanceiras de R$ 
2.472.744,00, mais a valorização dos investimentos por meio da reavaliação dos 
ativos de R$ 43.340.119,00, totalizaram R$ 45.82.863,00, bem acima da previsão 
orçamentária, que foram bene�ciadas principalmente pela redução das taxas de 
juros do país e também pelo bom desempenho das aplicações em renda variável, 
com a melhora das expectativas das empresas brasileiras, que favoreceu ao 
mercado acionário.

 No quadro abaixo apresentamos o total das receitas realizadas:

 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

Acompanhamento do Acordo de Parcelamento

 Pelo quadro abaixo, podemos identi�car que as contribuições 
previdenciárias descontadas dos servidores foram repassadas integralmente à 
unidade gestora de previdência do município (ITUPREV), bem como as 
contribuições patronais de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, 
inclusive as parcelas do Termo de Acordo de Parcelamento de Dívidas.
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Despesas Orçamentárias

Benefícios Concedidos – Detalhamento

 Por lei, os gastos do ITUPREV somente podem compreender as 
Despesas com Benefícios Previdenciários e Despesas Administrativas, que são 
divididas em Despesas de Manutenção do Instituto e Despesas de Pessoal, além 
da Reserva de Contingência, que serão detalhadas nos quadros a seguir:

 No exercício de 2018, o ITUPREV concedeu 83 (oitenta e três) novos 
benefícios de aposentadoria, 10 (dez) novos benefícios de Pensão por Morte do 
Segurado, 60 (sessenta) novos benefícios de Salário-Maternidade e 277 
(duzentos e setenta e sete) novos benefícios de Auxílio-Doença. 

 Considerando as Receitas Realizadas no valor de R$ 94.198.166,00 e 
as Despesas Empenhadas no valor de R$ 27.444.730,00, é possível apurar o 
Superávit Financeiro do ITUPREV da ordem de R$ 66.753.436,00, valor este 
superior à Reserva de Contingência em 60%, o que representa um acúmulo de 
recursos bastante relevante. 

 Os Benefícios Previdenciários, no total de R$ 10.220.697,00 
empenhados, representaram 83% do total das despesas orçamentárias prevista e 
referem-se aos pagamentos das Aposentadorias, Pensões, Auxílio-Doença, 
Salário Maternidade, Auxílio Reclusão e Salário-Família, conforme detalhados a 
seguir:
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 Veja, na tabela abaixo, os benefícios pagos mês a mês, por tipo de 

benefício concedido:

 As despesas administrativas permaneceram dentro do limite de 2% 

(dois por cento) estabelecido pela Legislação Municipal, atingindo o percentual de 

1,2% da folha de pagamento apurada no exercício anterior (R$ 166.143.036,00), 

representando no total uma economia de R$ 1.316.405,00, cumprindo assim o que 

determina o artigo 17 da Portaria MPS nº 4.992/99.

 As despesas classi�cadas como Despesas de Manutenção, 

correspondem ao custeio e manutenção da estrutura administrativa, onde 

funciona a sede do Instituto. Na tabela a seguir, o detalhamento destas despesas:
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Detalhamento das despesas realizadas com Outros Serviços de Terceiros - PF:

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

 As despesas classi�cadas como Despesas de Pessoal - ITUPREV, 

correspondem à folha de pagamento e encargos devidos aos servidores 

estatutários, que desempenham suas atividades na sede administrativa do 

Instituto, conforme detalhamento abaixo:
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Política de Investimentos para 2019

 A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade 

legal que fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisões relativo 

aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, 

empregada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão 

dos recursos em busca do equilíbrio econômico-�nanceiro.

 Os fundamentos para a elaboração da presente Política de 

Investimentos estão centrados em critérios técnicos de grande relevância. 

Ressalta-se que o principal a ser observado, para que se trabalhe com parâmetros 

sólidos, é aquele referente à análise do �uxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, 

o equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas 

técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo 

cálculo atuarial.

 A Política de Investimentos do ITUPREV tem como objetivo estabelecer 

as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos 

segurados e bene�ciários do regime, visando atingir a meta atuarial de�nida para 

garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-�nanceiro e atuarial, tendo 

sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez e transparência.

 A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo especí�co, zelar 

pela e�ciência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, 

buscando alocar os investimentos em instituições que possuam as seguintes 

características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade 

de administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com 

adequada relação risco/retorno.

 A adoção das melhores práticas de Governança Corporativa de acordo 

com a Portaria MPS nº 185 de 14 de maio de 2015, garante que os envolvidos no 

processo decisório do Instituto cumpram seus códigos de conduta pré-acordados 

a �m de minimizar con�itos de interesse ou quebra dos deveres.

 Assim, com as responsabilidades bem de�nidas, compete ao Comitê 

de Investimentos a elaboração da Política de Investimentos, que deve submetê-la 

para aprovação ao Conselho de Administração, órgão superior nas de�nições das 

políticas e das estratégias gerais da Instituição.
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Diretrizes Gerais

 Esta estrutura garante a adoção das melhores práticas de governança 

corporativa, evidenciando a segregação de funções adotada inclusive pelos 

órgãos estatutários.

 De acordo com a Portaria MPS nº 440/2013, o Comitê de Investimentos 

é formado por membros indicados pelo Conselho de Administração e pela 

Superintendência do RPPS, possuindo caráter consultivo. O fato de, em sua 

composição, estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que o 

mesmo seja responsável por zelar pela implementação desta política de 

investimento e realizar recomendações junto à Superintendência e ao Conselho 

de Administração.

 Esta P.I. entrou em vigor em 01 de janeiro de 2019 e o horizonte de 

planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 12 meses 

que se estende de janeiro a dezembro de 2019.

 Esta política está de acordo com a Resolução CMN 3.922/2010 e 

Portaria MPS nº 440/2013 que dispõem sobre as aplicações dos recursos 

�nanceiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios bem como parâmetros mínimos para as 

alocações de recursos e limites, utilização de veículos de investimento e taxa 

mínima atuarial.

 A atividade de gestão das aplicações dos recursos do RPPS para o 

exercício de 2019 será realizada por meio de gestão própria e a meta a ser 

perseguida será de 6% a.a. acrescido da variação do INPC. 

 A política de investimentos será fundamentada na diversidade de 

aplicações, buscando um baixo risco, que será apurado por empresa de 

assessoria �nanceira contratada pelo Instituto, observando-se o artigo 18 da 

Resolução do CMN n° 3.922 de 2010. 

 Para as Instituições Financeiras receberem recursos do RPPS, a 

Administração do Instituto deve observar as normas impostas no artigo 3º inciso 

IX pela Portaria Nº 519 de 2011, alterada pela Portaria Nº 440 de 2013, adotando 

critérios especí�cos para a escolha e credenciamento das Instituições.

18



 

Banco 
do Brasil 

CEF 

AZ 
Quest 

Itaú 
Bradesco 

Votorantim 

ARX 

73,87% 

TPF 

Occam... 

BTG 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2018 
28 de fevereiro de 2019

Distribuição dos Investimentos por 
Instituição Financeira
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Relação dos Fundos de Investimentos
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Evolução do Patrimônio Líquido

Concentração dos Recursos por Segmento de Aplicação

 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 da Previdência/MF, no que diz respeito ao equilíbrio �nanceiro e 
atuarial. Até o 3º quadrimestre de 2018, a evolução foi de 25,8 % em relação ao 
saldo em dezembro de 2017, com crescimento nominal de R$ 64.614.221,00.

 O grá�co a seguir demonstra a evolução patrimonial do RPPS até 2018.

25,8% 
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Reservas do Patrimônio Líquido

 Os recursos do Instituto estão divididos em duas contas, Reserva do 

Fundo Previdenciário e Reserva da Taxa de Administração. 

 A Reserva do Fundo Previdenciário acumulou, até 31/12/2018, o total 

de R$ 305.788.297,00 e destina-se exclusivamente para o pagamento de 

benefícios previdenciários, recebendo a maior parcela de repasse das 

contribuições.

 A Reserva da Taxa de Administração tinha, em 31/12/2018, o valor de 

R$ 9.429.8213,00 e vem sendo constituída, ano a ano, com a economia realizada 

nas despesas administrativas do ITUPREV. Esses recursos estão reservados para 

os investimentos na aquisição e/ou construção da sede própria do RPPS.

 A seguir, acompanhe o grá�co com a evolução das contas de reservas:
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Rentabilidade das Aplicações Financeiras
 As decisões de investimentos seguem a Política de Investimentos 

adotada pelo ITUPREV, revisada anualmente, mediante aprovação do Conselho 

de Administração do Instituto e, em atendimento à legislação especí�ca, está 

direcionada ao atingimento da Meta Atuarial, de 6% a.a. + INPC. 

 O grá�co a seguir demonstra o retorno líquido das aplicações 

�nanceiras do ITUPREV, acumulado até o 3º Quadrimestre de 2018, mês a mês: 
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Rentabilidade X Meta Atuarial
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O que foi destaque em 2018

1. Tomam posse os novos Conselheiros do ITUPREV para mandato
 2018 - 2022

2. Itu sedia o 14º Congresso Estadual da APEPREM

 O ano foi marcado pelos excelentes resultados �nanceiros e por outros 
fatos igualmente importantes para a gestão do RPPS de Itu, que se tem revelado 
cada vez mais participativo. Abaixo, destacamos alguns dos fatos que 
contribuíram, na nossa visão, com tijolos essenciais na construção da história da 
Previdência Própria de Itu.

 Nomeados através do Decreto Nº 2.929/18 do Executivo Municipal, 
tomaram posse em 08/02/2018 os novos servidores para exercerem a função de 
conselheiros do ITUPREV. São 12 novos membros que comporão os Conselhos 
de Administração e Fiscal com o forte compromisso de serem representantes dos 
servidores públicos, velando pela defesa dos interesses de todos os segurados da 
previdência municipal.

O evento é conhecido como o maior 
Congresso de Previdência Pública do 
Estado de São Paulo. Contou com a 
presença de renomados especialistas 
na área, técnicos da Secretaria de 
Previdência, do Tribunal de Contas do 
Estado, além da presença do Diretor do 
Instituto de Segurança Social de 
Portugal.  Aconteceu nos dias 23, 24 e 
25/04/2018, no Salão de Convenções do 
Itu Plaza Hotel e reuniu 421 pessoas de 
14 Estados do Brasil.

Da esquerda para direita: Kiara Farias Berni (diretora financeira), Mercedes Batista Genebra (conselheira), Diego Bruni de Souza 
(conselheiro), Antônio Sérgio Soares (conselheiro), Robson Roberto da Silva (conselheiro), Luciana de Cássia Willar (conselheira), Paulo 
Nunes Bicudo (conselheiro), Teresa Cristina Peixoto (ex-diretora administrativa), Luiz Carlos Brenha (superintendente), Marinete 
Barbierato (conselheira), Silvia Aparecida Carlini (conselheira), Guilherme Gazzola (prefeito), Clóvis Arruda (conselheiro), Zélia Maria 
Oliveira Pereira (conselheira), Márcio Coelho (ex-conselheiro), Daniel Luiz A. de Paiva (conselheiro).
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3. Programa de Pré e Pós Aposentadoria

4. Site ITUPREV

 Lançado em fevereiro de 2018 com o objetivo de 

proporcionar aos servidores oportunidades de 

desenvolvimento pessoal para atingir uma aposentadoria 

com mais qualidade de vida, o Programa do ITUPREV 

realizou, durante o ano de 2018, seis palestras que 

abordaram diversos temas de interesse geral, contou com a 

presença de muitos especialistas, além do apoio de 

instituições importantes como o Sebrae. Os temas foram:

As palestras 
aconteciam sempre 
às 19h, no auditório 

do Sincomércio, 
aberto ao público.

Dia 22/02/2018 – Previdência: Conhecendo a sua Aposentadoria

Dia 22/03/2018 – Aposentadoria com Qualidade de Vida

Dia 24/05/2018 – Bem-Estar: No que ele pode me ajudar?

Dia 26/07/2018 – Aposentei, e Agora?

Dia 27/09/2018 – Empreendedorismo

Dia 12/12/2018 – Educação Financeira

O principal canal de comunicação com os servidores e toda a sociedade ganha 
nova cara em 2018. Com mais informações e mais tecnologia, as notícias são 
publicadas mensalmente, a �m de garantir a transparência e o acesso à informação
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Raio-X do ITUPREV

Pensões
por Morte

R$ 5.814.850,00

Aposentadorias
R$ 7.881.243,00

Auxílios
Doença e

Salários
Maternidade

R$ 21.777.437,00

2.763 
mulheres

1.360 
homens

Total de gastos com benefícios
nos 8 anos de ITUPREV

Total:
R$ 35.473.527,00

Total: 
4.123 segurados

Número de
Segurados

Raio-X 
do 

ITUPREV
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Considerações Finais
 Olhamos para 2019 com otimismo. O cenário local aponta para in�ação 

e juros baixos, com um novo Governo que montou uma forte equipe econômica, 

que tem o diagnóstico correto e a missão de promover reformas que levará o Brasil 

a mudar de patamar e, talvez, se tornar um dos principais destinos de investimento 

estrangeiro do mundo.

 Como foi possível constatar neste relatório, O ITUPREV vem 

apresentando resultados cada vez mais consistentes, o que nos faz ter certeza da 

solidez e segurança em que se encontra. Fechamos o ano de 2018 com mais de 

4.100 (quatro mil e cem) segurados, entre servidores ativos, aposentados e 

pensionistas. Os recursos �nanceiros investidos superam a casa dos 315 

(trezentos e quinze) milhões de reais e os benefícios pagos foram superiores a 10 

(dez) milhões de reais. Já são mais de 260 (duzentos e sessenta) benefícios de 

aposentadorias e pensões concedidos e, neste ano de 2019, o ritmo de 

concessões continua acelerado.

 Na gestão dos investimentos, os resultados alcançados superaram as 

expectativas mais pessimistas e foi possível alcançar 107% da meta atuarial 

proposta, com crescimento do patrimônio líquido próximo a 26%.

 Neste contexto, o ITUPREV tem-se destacado por ser um RPPS ainda 

jovem e que vem crescendo cada vez mais. Queremos ganhar foco não só pela 

importância e grandeza, mas também ser referência em uma gestão que preza 

pelas boas práticas, pelo cuidado com os recursos de terceiros e que zela pela 

transparência, sempre pensando na melhor forma de construir um futuro digno a 

todos os seus segurados.

 

Itu, 28 de fevereiro de 2019

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO

SUPERINTENDENTE 
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