RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013
O Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, criado pela Lei
Complementar nº 35, de 05 de julho de 2005, desenvolveu as seguintes atividades no
período de Janeiro à Dezembro de 2012:

1. SUPERINTENDÊNCIA
1.1 – Certificado de Regularidade Previdenciária
Foram cumpridos no exercício, os critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717,
de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mantendo-se assim as normas de boa
gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus
segurados.

1.2 – Comitê de Investimentos
Em cumprimento a Portaria do Ministério da Previdência Social (MPS/GM)
170/2012 foram adotados os procedimentos visando a implantação do Comitê de
Investimentos, criado com a finalidade de auxiliar o processo de decisão quanto à execução
da política de investimentos, estabelecendo Ato Normativo, a estrutura, composição e
funcionamento do Comitê.
1.3 - Informações e Participação dos Segurados ao Regime
Foram garantidos aos segurados a participação e o pleno acesso às informações
relativas à gestão do regime, através das seguintes ações:
1.3.1 – Manutenção do Site
Manutenção e atualização das seguintes informações no site:
 Criação do IPREM
 Legislação Previdenciária – Leis e Resoluções
 Conselhos de Administração e Fiscal
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Dúvidas mais comuns sobre o IPREM e Benefícios Previdenciários
Finanças
Balanços orçamentários, 2005, 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 e 2011
Balancetes mensais
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Segurado on-line e Fale Conosco ( Canal de Comunicação)
Notícias e Arquivos
Concessão de Benefícios
Calendário de Pagamento
Recadastramento de Aposentados e Pensionistas da Prefeitura, Câmara e
SEMAE
 Prestação de Contas Lei Complementar nº 131/09
 Política de Investimentos - 2009, 2010 , 2011 e 2012

1.3.2 – Assembléia Geral
Conforme determinação expressa no § 1º do Artigo 50, da Lei Complementar nº 35,
de 05 de julho de 2005, foi realizada a 7ª Assembléia Geral de Prestação de Contas/2011,
com a participação dos Servidores da Prefeitura, SEMAE, Câmara, IPREM, dos Conselhos de
Administração e Fiscal e demais convidados.

1.4 – Informações ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério da
Previdência Social, Prefeitura, Câmara e Conselhos.
Nos termos da Legislação Federal vigente, foram encaminhados nos prazos previstos,
o Comprovante de Repasse, o Demonstrativo Previdenciário e Financeiro ao Prefeito,
Presidente da Câmara, Presidente do Conselho de Administração e ao Presidente do
Conselho Fiscal. A cada bimestre, atendendo a exigência do Ministério da Previdência Social,
o Departamento de Finanças encaminhou ao referido órgão o comprovante de repasse, o
demonstrativo previdenciário e o demonstrativo financeiro.

1.5 - Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
No mês de Junho de 2012, foram verificadas as contas do Instituto, pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício anterior, com encaminhamento ao
referido órgão de todos os documentos solicitados.

1.6 - Admissão dos Servidores
Foi nomeado, após a realização de concurso público, servidor em caráter efetivo
para ocupar o cargo de Procurador Jurídico.
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1.7 - Procuradoria Jurídica
A Procuradoria Jurídica do IPREM foi instituída pela Lei Complementar n° 77/10,
regulamentada pelo Decreto n° 11.520/11. Após concurso público realizado no ano de 2011,
com apoio da Fundação VUNESP, foi provido o cargo de Procurador Jurídico em 01.06.2012,
com a atribuição de assessorar o Diretor-Superintendente nas decisões referentes a
assuntos jurídicos e administrativos, bem como a representação judicial da autarquia em
juízo. Na área consultiva, a Procuradoria emitiu 127 pareceres sobre assuntos diversos,
prestando assessoria jurídica para os órgãos do Instituto. Na área de contencioso, atuou nos
processos judiciais, elaborando defesas, interpondo recursos cabíveis e comparecendo a
audiências.

2. DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA
2.1 – Informações aos Segurados
No período, foram efetuados vários esclarecimentos e informações, pela Diretoria de
Previdência, sobre benefícios (Concessão de Aposentadorias, Pensões e Auxilio Doença), aos
servidores da Prefeitura Municipal, Serviço Municipal de Águas e Esgotos e Câmara.

2.2 - Benefícios Concedidos
Foram concedidos durante o período, os seguintes benefícios de aposentadorias,
auxílio-doença, salário maternidade e pensões:

2.2.1 - Quanto ao servidor
2.2.1.1 – Aposentadoria

TIPO DE BENEFÍCIO
Aposentadoria por Invalidez
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria por idade
Aposentadoria por Invalidez

MÊS

Janeiro
Fevereiro

TOTAL
03
07
03
01
3

Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria Compulsória
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria por Idade
Aposentadoria por Invalidez
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria por Invalidez
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria por idade
Aposentadoria por Invalidez
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria por idade e Te
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria por Invalidez
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria por Invalidez
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição
Aposentadoria por idade
Aposentadoria por Invalidez
Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição

Março
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Dezembro

04
05
01
10
02
02
05
01
04
03
02
06
01
01
01
10
02
03
02
01
04

Totalizando:Aposentadoria Idade e Tempo de Contribuição

59

Aposentadoria por Idade

12

Aposentadoria por Invalidez

13

TOTAL DE APOSENTADORIAS:

84

O total gasto no período pelo Instituto com aposentadorias aos inativos da Prefeitura,
Câmara e SEMAE soma um montante de R$ 12.158.025,52 (doze milhões, cento e cinquenta
e oito mil, vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

2.2.1.2 - Auxílio-Doença
No período, os benefícios de Auxílio-Doença concedidos aos segurados, Prefeitura,
Câmara e SEMAE, custeados pelo Instituto, somam o montante de R$ 3.077.509,14 (três
milhões, setenta e sete mil, quinhentos e nove reais e quatorze centavos).
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2.2.1.3 - Salário-Maternidade
O total despendido pelo Instituto com o pagamento do benefício de SalárioMaternidade para as seguradas da Prefeitura, Câmara e SEMAE, no período foram na ordem
de R$ 593.472,95 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e
noventa e cinco centavos).

2.2.2 - Quanto aos dependentes

2.2.2.1 - Pensão por Morte

Durante o período, foram concedidos pelo Instituto 10 (dez) pensões por morte.
O total pago no período pelo Instituto com Pensão por Morte aos pensionistas da
Prefeitura, Câmara e SEMAE somam um montante de R$ 908.897,97 (novecentos e oito mil,
oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos)

2.3 - Homologação dos Benefícios
Foram homologados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todos os
benefícios de aposentadoria e pensão, concedidos pelo Instituto, desde sua implantação.

3. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
3.1 - Recursos Previdenciários
Foram recebidos, no período, os seguintes recursos previdenciários,
decorrentes das contribuições:
 Patronais – R$ 28.080.448,90 (vinte e oito milhões, oitenta mil, quatrocentos
e quarenta e oito reais e noventa centavos).
 Servidores - R$ 13.600.877,35 (treze milhões, seiscentos mil, oitocentos e
setenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
 Total dos recursos decorrentes das contribuições R$ 41.681.326,25 (quarenta
e um milhões, seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte seis reais e
vinte e cinco centavos).
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3.1.1 - Aplicação dos Recursos Previdenciários
As aplicações financeiras foram efetuadas em conformidade com a Resolução CMN
nº 3922/2010. Os recursos aplicados no período de Janeiro à Dezembro de 2012, soma o
montante de R$ 158.442.854,05 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta
e dois mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e cinco centavos) .
3.2 – Recursos Financeiros
Foram repassados no período para o custeio da Folha de Pagamento da Massa
Segregada, nos termos do artigo 99-A da Lei Complementar nº35/2005, incluído pela Lei
Complementar nº 60/09, o montante de R$ 29.386.549,54 (vinte e nove milhões, trezentos e
oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos),
sendo:
PMMC – R$ 24.401.973,92 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e um mil,
novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos).
CMMC – R$ 2.166.044,96 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, quarenta e
quatro reais e noventa e seis centavos)
SEMAE – R$ 2.818.530,66 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e trinta
reais e sessenta e seis centavos).

3.3 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial
Para manutenção da saúde Financeira e o Equilíbrio Atuarial do Instituto, foram
desenvolvidas as seguintes ações:
1 - Elaboração do cálculo atuarial, base mês de dezembro de 2011, e em processo de
elaboração o cálculo atuarial com base em dezembro de 2012.
2 – Os rendimentos das aplicações financeiras, no período somam o total de R$
22.674.488,97 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) representando 147,90% da meta atuarial e
222,03 % do CDI – Certidão de Depósito Interbancário.
3 - No prazo estabelecido, foi enviada à Secretaria de Políticas de Previdência Social,
do Ministério da Previdência Social, a avaliação atuarial e o Demonstrativo de Resultado da
Avaliação Atuarial – DRAA, conforme Anexo V da Portaria nº 402/08 – art. 9º e Port. 403/08
– art. 23 e 24º.

3.4 - Demonstrativos Financeiros
Foram encaminhados ao Ministério da Previdência Social os demonstrativos das
receitas e despesas, de cada bimestre correspondente ao exercício de 2012, e também
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Demonstrações Contábeis Semestrais, de acordo com a Portaria nº 916/2003, e suas
alterações.

3.5 - Utilização dos Recursos Previdenciários, Financeiros e Taxa de
Administração
Dos recursos previdenciários do Instituto, foram efetuados os pagamentos dos
seguintes benefícios:
3.5.1 - Utilização dos Recursos Previdenciários
 Aposentadorias – R$ 12.158.025,52 (doze milhões, cento e cinquenta e oito
mil, vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
 Pensões – R$ 908.897,97 (novecentos e oito mil, oitocentos e noventa e sete
reais e noventa e sete centavos).
 Auxílio-Doença, Salário-Maternidade e outros – R$ 3.678.902,21 (três milhões,
seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e dois reais e vinte e um centavos).

3.5.2 - Utilização dos Recursos Financeiros
 Aposentadorias – R$ 21.099.712,16 (vinte e um milhões, noventa e nove mil,
setecentos e doze reais e dezesseis centavos).
 Pensões – R$ 9.719.540,36 (nove milhões, setecentos e dezenove mil,
quinhentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

Com o custeio das despesas correntes e de capital, necessarias à organização e ao
funcionamento do Instituto, denominada “Taxa de Administração”, foram utilizados um total
de R$ 1.634.599,64 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e
nove reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 69,09% do total previsto na
legislação de R$ 2.365.867,76 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e
sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), resultando numa economia na ordem de R$
731.268,12 (setecentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e doze centavos).

3.6 - Orçamento para 2013
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O orçamento para o exercício de 2013, consta da Lei nº 6.757 de 27 de dezembro de
2012.

4. SEÇÃO DE EXPEDIENTE
4.1 - Compensação Previdenciária - COMPREV
Durante o período, foram desenvolvidas varias ações visando à liberação dos
recursos decorrentes da Compensação Previdenciária - COMPREV.

4.1.1 – Recebimento a Título de Compensação Previdenciária
Foram recebidos a Título de Compensação Previdenciária, no período de janeiro a
dezembro de 2013 o valor de R$ 2.561.710,96 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um
mil, setecentos e dez reais e noventa e seis centavos), e desde o início das ações visando a
liberação de recursos em 2006, até o ano de 2013, o valor total de R$ 7.527.072,47 (sete
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

4.1.2 – Pagamento a Título de Compensação Previdenciária
Foram pagos a Titulo de Compensação Previdenciária no período de janeiro a
dezembro de 2013, o valor de R$ 80.561,16 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e
dezesseis centavos), e desde o início das ações em 2006, até o ano de 2013, foi pago o valor
de R$ 187.379,52 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e
dois centavos).
A diferença entre os valores recebidos e os valores pagos a Titulo de Compensação
Previdenciária foi de R$ 7.339.692,95 (sete milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos
e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).
4.2 - Expedientes Administrativos:

Foram expedidos os seguintes expedientes:
Processos Administrativos, 229 (duzentos e vinte e nove);
Notas de Empenho, 706 (setecentos e seis);
Ofícios, 367 (trezentos e sessenta e sete)
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Memorandos, 66 (sessenta e seis): (Publicações de Aposentadorias,
Pensões, Prorrogações de Contratos e Portarias).

5. SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
5.1 - Folhas de Pagamento
Foram elaboradas, mensalmente, as folhas de pagamento dos ativos, inativos,
pensionistas e da Massa Segregada, conforme normas estabelecidas na Orientação
Normativa do Ministério da Previdência Social nº 02, de 31 de março de 2009, com alteração
da Orientação Normativa nº 03 de 04 de maio de 2009.

5.2 – Contratos Celebrados:
Nenhum contrato celebrado em 2013
Prorrogados:
Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP; Fundação Getúlio Vargas FGV; CECAM
Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal S/S Ltda. (Contabilidade);
Connex Assessoria, Consultoria e Sistemas Ltda.; Meta Medicina e Segurança do Trabalho
S/D Ltda.; Centro de Integração Empresa-Escola CIEE; CECAM Consultoria Econômica,
Contábil e Administrativa Municipal S/S (Almoxarifado); Jairo Gonçalves Molina ME; Risk
Office.
5.3 - Licitações
Aquisições de materiais de Escritório e serviços;
Carta convite – Aquisição de envelopadora de holerites e informe de rendimentos.
Tomada de Preço - CECAM
5.4 - Capacitação e Qualificação de Servidores e Conselheiros
Visando a capacitação e a qualificação dos servidores do IPREM, e dos Conselheiros
de Administração e Fiscal, houve a participação dos mesmos nos seguintes eventos:
9

6. CONSELHOS
6.1 - Conselho Fiscal
Foram realizaram reuniões mensais durante todo o período para fiscalização
Orçamentária e Financeira do Instituto, tendo sido considerado regulares todos os
demonstrativos.

6.2 - Conselho de Administração
Foram realizadas reuniões mensais ordinárias e extraordinárias para homologação
dos cálculos, nos processos de aposentadorias e pensões, abertura de licitações, aprovação
das prorrogações dos contratos em andamento, planos de aplicação financeira, e demais
assuntos pertinentes ao Conselho.

Mogi das Cruzes, 10 de janeiro de 2013.

PAULO VICENTINO
Diretor Superintendente
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