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Objetivos
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1. Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas �scais do 1º 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 21,41%, paga pelos entes municipais, referente ao 
custeio normal, mais um aporte �nanceiro para o custeio suplementar, além dos rendimentos 
das aplicações �nanceiras.

 No quadro abaixo, apresentamos o total das receitas realizadas e acumuladas no 1º 
Quadrimestre de 2019, 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

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

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$ 3.705.665,00 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 Despesas de Manutenção do ITUPREV 
correspondem ao custeio e manutenção da estrutura administrativa, onde funciona a sede do 
Instituto. Na tabela a seguir, acompanhe o detalhamento destas despesas:

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 - 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$ 38.511.733,00, compõe o fundo de 
reserva previdenciária, de modo a garantir acumulação de recursos su�cientes ao pagamento 
dos benefícios previdenciários futuros. 



 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. No 1º 
quadrimestre de 2019, a evolução foi de 9% em relação ao saldo em dezembro de 2018, 
representando um crescimento nominal de R$ 29.545.367,00.

 O grá�co a seguir demonstra a evolução do Patrimônio do Instituto.

Demonstração dos Resultados Financeiros e Patrimoniais

Concentração dos Recursos por Segmento de Aplicação

 
9% 
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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 no 1º Quadrimestre de 2019. 

Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Rentabilidade x Meta Atuarial
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 Este ano o ITUPREV completa 9 (nove) anos de existência, contados desde a sua 
criação em 27/05/2010, e é com muita satisfação que podemos apresentar, para todos os 
nossos segurados e para os demais interessados na nossa previdência, os grandes 
resultados alcançados até aqui.

 Sabemos o quanto tem sido importante a prestação de contas para divulgar a 
gestão e as ações adotadas pelo Instituto. Junto aos Conselhos de Administração e Fiscal, a 
prestação de contas é feita mensalmente de forma presencial, e com os demais servidores 
temos desenvolvido um trabalho de divulgação através de boletins informativos, redes sociais 
e pelo site do Instituto, pois consideramos importante que o servidor acompanhe os dados e 
mantenha-se atualizado sobre os resultados do seu Instituto de Previdência.

 Sobre 2019, já se esperava, nos primeiros meses, momentos de incerteza e 
instabilidade e, em cenários como este, a palavra de ordem é cautela, sobretudo nos 
investimentos, onde cada movimento especulativo tem impacto que, por muitas vezes, pode 
ser desastroso. 

 Desta forma, a equipe gestora do ITUPREV manteve as estratégias conservadoras 
em sua Política de Investimentos para este ano e, até aqui, tem se mostrado e�ciente, haja 
vista a rentabilidade de 4,42% alcançada no período, frente a meta atuarial acumulada de 
4,25%. Resultado este que proporcionou o retorno de mais de R$ 14 milhões nos 
investimentos.

 O retorno anualizado, somado à arrecadação das contribuições previdenciárias, 
deve proporcionar ao Instituto um superávit da ordem de R$ 60 milhões, em que pese as 
Despesas Orçamentárias �xadas em quase R$ 20 milhões para este ano.
 
 Este resultado demonstra, com bastante clareza, o quanto é importante o processo 
de capitalização das reservas �nanceiras para a sustentabilidade do Instituto de Previdência 
de Itu. Assim, seguimos acreditando que a boa gestão, pautada pela transparência, é 
fundamental para alcançar os resultados consistentes que temos apresentado ao longo 
desses anos. É a nossa forma de demonstrar que a previdência, quando bem gerida, é mais 
do que capaz de garantir o futuro de todos os segurados e de seus dependentes.

Itu, 31 de maio de 2019

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

Considerações Finais
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