Notícias

Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do
Município de Itupeva -SP
Ano 2 / N.º 04 / Outubro a Dezembro 2019
http://previdencia.itupeva.sp.gov.br/

Principais
RESULTADOS:
(Dezembro/2019)

Dados Previdenciários
Total de Segurados
1470
Aposentados
00
Pensionistas
00

Perícias Médicas
Auxilio Doença
Salário Maternidade

40
10
04

*Redução em face da Emenda Constitucional
103/2019

Dados de Investimentos
Patrimônio de
Investimentos
R$ 54.269.143,32
Retorno Financeiro 2019
4º Trimestre (acumulado)
R$ 5.487.269,47

Certidão de Regularidade
Previdenciária - CRP
Validade até 22/03/2020

Rentabilidade
Meta Atuarial (IPCA +6%)
10,59%
Rentabilidade real anual
12,96%
Resultado 22,33% acima da
meta anual

META ATUARIAL 2019
A meta atuarial definida pela Política de
Investimentos para o ano de 2019 foi a de IPCA+6%.
Mensalmente o Instituto de Previdência faz seu
acompanhamento para ajustar as estratégias de
investimentos. Nesse último trimestre o cenário
macroeconômico externo foi de grande influência
não ocorrendo o retorno financeiro esperado.
Contudo no acumulado do ano o Itupeva
Previdência atingiu a meta atuarial esperada,
acumulando a rentabilidade de 12,96% no ano. O
mínimo esperado (IPCA+6%) seria de 10,59%.

AUTO ATENDIMENTO
DO SEGURADO
Está disponível no portal de
Autoatendimento do segurado
do
Itupeva
Previdência,
https://www.itupeva.sp.gov.br
/portalservidor/html/itupprev/
itupprev.html as informações
referentes à:
Extrato previdenciário;
Dados cadastrais;
Recadastramento;
Acompanhamento de
perícia;
Simulação de aposentadoria.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA APROVA
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2020

O

Conselho de Administração em sua 11º
Reunião Ordinária, realizada no mês de
novembro, aprovou a Política de Investimentos para
o ano de 2020.
A Política de Investimentos
estabelece os princípios e diretrizes que devem
reger os investimentos do ITUPEVA PREVIDÊNCIA, de
acordo com a Resolução CMN Nº 3.922, de 25 de
novembro de 2010, e a Portaria MPS nº 519, de 24
de agosto de 2011 e suas alterações. Os princípios,
metodologias e parâmetros estabelecidos nessa
Política de Investimentos buscam garantir, ao longo
do tempo, a segurança, a liquidez e a rentabilidade
adequadas e suficientes ao equilíbrio financeiro e

atuarial entre ativos e passivos dos Planos Financeiro
e Previdenciário, bem como procuram evitar a
exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios
pagos pelo mercado não sejam atraentes ou
adequados aos objetivos desta Política. Os recursos
financeiros do ITUPEVA PREVIDÊNCIA originários das
receitas correntes e de capital e demais ingressos
financeiros auferidos pelo Regime Próprio de
Previdência Social, tanto do Plano Financeiro quanto
do Plano Previdenciário, descontadas as despesas
administrativas, serão alocados conforme a tabela
abaixo:

ASPECTOS PARA A DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO
▶ Projeções do fluxo de caixa;
▶ Tendências e comportamento das taxas de juros;
▶ Perspectivas do mercado de renda fixa e variável;
▶ Cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo;
▶ Níveis de exposição ao risco dos ativos;
▶ Boa governança e transparência nas decisões de alocação.
*A íntegra desta Política de Investimentos para 2020 poderá ser conferida no site do Itupeva Previdência.

Tem Alguma dúvida sobre o Itupeva Previdência?
Encaminhe seus questionamentos para previdencia@itupeva.sp.gov.br
Ou pelo WhatsApp 1145918168
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Muito se falou nos últimos meses do ano de 2019 sobre a Nova Previdência e seu impacto nos
Regimes Próprios dos Servidores Públicos. A reforma da Previdência foi aprovada no mês de
novembro, com a publicação da Emenda Constitucional n.º 103/2019 em 12/11/2019. As novas regras
do sistema previdenciário nacional trouxeram sensíveis alterações para os RPPS. Com a vigência da
EC n.º 103/2019 o município de Itupeva foi obrigado a seguir algumas novas regras, em especial, o
PLANO DE CUSTEIO e o PLANO DE BENEFÍCIOS. Por essa razão foram realizadas as seguintes
alterações na legislação municipal.

Novo Plano de Custeio entra em
vigor a partir de 01/04/2020
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O Plano de Custeio do Itupeva Previdência diz respeito as alíquotas previdenciárias aplicadas
ao Servidor e ao Ente Patronal para fins de contribuição previdenciária, temos então que a
alíquota mínima praticada no município deverá ser a de 14%, uma vez que é a alíquota mínima
aplicada aos servidores da União. Em relação a alíquota mínima praticada o Município não pode
contrariar regra federal.

As alterações foram realizadas
através da Lei Complementar
Municipal nº. 478/2020.

Já o Plano de Benefícios diz quais serão os benefícios custeados pela Previdência Municipal e
no novo texto constitucional, o RPPS apenas pode se responsabilizar pelo pagamento de
benefícios de aposentadoria e pensão, ou seja, os demais benefícios perderam a natureza de
“beneficio previdenciário” e passaram a ser de responsabilidade do Ente Patronal, ou seja, quem
paga é o próprio empregador (Prefeitura ou Câmara Municipal).
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA

Perfil moderado:
moderado: O investidor moderado busca por investimentos que lhe tragam
retornos que estejam garantidos em médio ou longo prazo e, para isso, procura correr
o mínimo de riscos possíveis, busca por uma renda constante e investimentos com níveis
de volatilidade mais baixos. Dependendo do rendimento que a aplicação possa proporcionar,
como em fundos multimercado ou ações, ele pode até pensar em investir em um nível mínimo
de risco.

Nos quadros acima podemos observar a distribuição da Carteira de Investimentos do Itupeva
Previdência por limites de alocação contidos na Resolução CMN 3922/2010 emitida pelo
Banco Central, bem como os valores alocados em cada instituição financeira previamente
credenciada pelo RPPS.
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A pesquisa de satisfação é uma importante
ferramenta de consulta que visa, com o auxílio do
servidor que utilizou os serviços do RPPS, corrigir
eventuais falhas na gestão da Previdência
Municipal.
Ao responder à consulta é possível identificar em
quais pontos devemos melhorar no atendimento ao
servidor.

A Pesquisa de Satisfação está disponível no sítio da
Previdência: http://previdencia.itupeva.sp.gov.br/
Participem e colaborem para uma gestão eficiente e
transparente.
Desde o lançamento da pesquisa até 30/09/2019,
obtivemos o retorno de 24 (vinte e quatro)
servidores, que tiveram o seguinte julgamento:

Obs. A pesquisa que classifica todas as questões como INSATISFEITO e que não indica os pontos a serem
corrigidos, serão excluídas da estatística.
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Prestação de Contas
RECEITA DO TRIMESTRE (Outubro a Dezembro/2019)
R$
684.964,62
Contribuição Patronal
R$
1.705.379,12
Contribuição Servidor
R$
Compensação Previdenciária
R$
651.142,00
Parcelamento dívida PMI
R$
286.083,94
Outras Receitas (Tx. de Adm.)
R$
3.327.569,68
Total no trimestre

*Despesas Administrativas

DESPESAS DO TRIMESTRE (Outubro a Dezembro/2019)
Aposentadoria
R$
Pensões
R$
Sentença Judicial
R$
Indenização e Restituição
R$
Despesa Administrativa*
R$ 265.329,71
Total no trimestre
R$ 265.329,71

Folha de Pagamento servidores do
R$ 223.218,20
RPPS
Contratos Consultoria e Assessoria

R$

69.481,348

Outros

R$

274.656,53

R$ Total

ITUPEVA PREVIDÊNCIA –
Rua Juliana de Oliveira Borges, 79 – Parque das Vinhas, Itupeva – SP,
CEP 13295-000
Telefone (11) 4290-1138 e (11) 4290-1139
Site: http://previdencia.itupeva.sp.gov.br/
Expediente: 8h às 17h

R$ 567.356,21

ADMINISTRAÇÃO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA
Diretora Presidente: Juliane Bonamigo
Diretora Administrativa: Kattia Rodrigues de Moraes
Diretora de Previdência: Araceli Carboneri
Diretora de Planejamento e Finanças: Vania Regina Pozzani
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