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1.0 –  INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório de Governança Corporativa apresenta um resumo das ações 

desenvolvidas durante o ano de 2020, pelos segmentos que compõem o Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município  de Joaçaba/SC - IMPRES. 

Tais ações foram desenvolvidas, pautadas nos princípios que regem a 

administração pública e a Boa Governança, na busca pela excelência no atendimento e 

qualidade dos serviços realizados.  

Também buscou-se a reestruturação, o fortalecimento e o crescimento do RPPS 

de Joaçaba.  

Iniciou-se a reestruturação  do espaço próprio,  com o concurso público para 

contratação de servidores pelo instituto, mas que não foi possível a efetivação por conta 

de portaria federal que impede a contratação de novos servidores de maio de 2020 a 

dezembro de 2021 para formação de equipe técnica  específica para o instituto.  

A formação e capacitação  da diretoria e também dos Conselheiros ocorreu de 

forma virtual, bem como a maioria das reuniões ordinárias.  

O atendimento aos segurados apesar da pandemia, continuou ocorrendo de 

forma presencial, seguindo o protocolo de prevenção, foi cancelado por um período as 

provas de vida e perícias médicas que retornaram no terceiro trimestre do ano quando 

houve queda de casos da pandemia e flexionamento de serviços.  

Em meados do ano houve a substituição de dois membros da diretoria pelo 

conselho de administração, sendo: diretor presidente e  diretor de atuária, os quais 

tiveram que se inteirar do andamento do instituto.   

Entre outras ações foi trabalhando em conjunto com a administração municipal e 

o sindicato a alteração da legislação que previu o aumento da alíquota de 11% para 14% 

para os servidores ativos e dos servidores inativos de 11% acima do teto do INSS para 

14% acima do piso municipal, visando minimizar o déficit atuarial do instituto; ainda 

foi discutido a minuta da alteração da lei da previdência com o executivo, legislativo e 

sindicato, mas que não foi aprovada em 2020 por conta de mobilização dos servidores, 

mudanças que deverão ser implementadas em 2021 para buscar minimizar ainda mais o 

déficit atuarial que é considerável.  

Ainda Iniciou-se  a busca pela profissionalização da Gestão, realizando a adesão 
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ao Pró-Gestão RPPS e de contratação de empresa para auxiliar na implantação, sempre 

com o apoio da administração municipal visando a regularização/manutenção do 

Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP,  bem como a busca pelo equilíbrio 

financeiro e atuarial. 

 

2.0 –  ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

A estrutura administrativa do IMPRES é composta por: 

- Conselho de Administrativo com 09 servidores,  com respectivos suplentes; 

- Conselho Fiscal, composto de 05 membros titulares e 04 membros suplentes; 

- Comitê de Investimentos  composto por 05 membros e 

- Diretoria Executiva  composta por 05 membros. 

Organograma - Diretoria Executiva 
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Conselho de Administração 

 

Órgão de deliberação e orientação superior do IMPRES, ao qual incumbe fixar a 

política e diretrizes de investimentos a serem observadas. 

O Conselho de Administração é composto por 09 (nove) membros titulares e 

respectivos suplentes, sendo 02 (dois) designados pelo Chefe do Poder Executivo, 03 

(três) pelos servidores ativos, 01 (um) pelos servidores inativos, 02 (dois) eleitos entre 

os servidores do SIMAE e 01 (um) eleito pelos filiados do Sindicato de classe. 

O Conselho de Administração do IMPRES reúne-se ordinariamente uma vez por 

mês e extraordinariamente mediante convocação do seu Presidente, por solicitação de 

2/3 (dois terços) dos membros ou pelo Conselho Fiscal. 

O  mandato dos membros do  é de quatro anos, permitida uma recondução. 

O  exercício da função de Conselheiro não é remunerado e constitui-se serviço 

público relevante, devendo ser desempenhado em horário compatível com seu 

expediente de trabalho. 

 

Membros Titulares 

Juliana Kusnier - Presidente  

Marcos Antônio Bordin da Rosa - Vice-Presidente 

Rubia Karen Provensi 

Nivia Moreira Barreto 

Andre Luiz Sauer 

Sulany de Fatima BortolozzoWelter 

Loeri José Luvison 

Fabiano GrandoPoleto 

Rafael Martini Veiga 

Membros Suplentes 

Giane Maria Marquezze Lecher 

Valdirene Aparecida Dorini 

Sonia Maris Slongo 

Tailise Cristina Kopp 

Marcelo Montovani 
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Suelen Ferreira França 

 

Conselho Fiscal 

 

Órgão de fiscalização da gestão do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES. 

O  Conselho  Fiscal  é  composto  por  cinco  membros  efetivos   e respectivos   

suplentes, sendo um designado pelo Poder Executivo, um pelo SIMAE e dois eleitos 

pelos servidores ativos um pelos servidores inativos. 

O  mandato dos membros do Conselho Fiscal é de quatro anos, permitida uma 

recondução. 

O  exercício da função de Conselheiro não é remunerado e constitui serviço 

público relevante, devendo ser desempenhado em horário compatível com seu 

expediente de trabalho. 

 

Membros Titulares 

Eliane Ceron Vier - Presidente 

André Luiz Dri - Secretário 

Patrícia Callegari Warken 

Patrícia de Oliveira Comin 

Leda Silva Kerber 

Membros Suplentes 

Derli Francisco da Silva 

Paulo Cesar Lamin 

Divanete Maria TrevisolSanguanini 

Jane Terezinha Balbinotti 

 

Comitê de Investimentos   

 

Órgão autônomo de caráter deliberativo e não remunerado, com a competência 

de analisar e aprovar políticas e estratégias de investimentos do IMPRES, observando 

os regulamentos e diretrizes pertinentes, em atendimento a Portaria MPS n.º170/2012. 
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O Comitê de Investimentos é composto por 05 (cinco) membros, sendo: dois 

membros da Diretoria Executiva; dois membros indicados pelo Conselho de 

Administração; um membro indicado pelo Conselho Fiscal.  

Atualmente três membros do comitê possuem aprovação em exame de 

certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e 

difusão no mercado brasileiro de capitais. Cumprindo assim as exigências da Portaria 

SPREV n 519/2011. 

O Comitê de Investimentos se reúne bimestralmente de forma ordinária ou 

extraordinariamente, quando convocado. 

Ao Comitê de Investimentos compete: analisar conjuntura, cenários econômicos 

e perspectivas de mercado; traçar estratégias de composição de ativos e definir 

alocação; avaliar as opções de investimento e estratégias que envolvam compra, venda 

e/ou renovação dos ativos da carteira de investimentos do IMPRES; avaliar riscos 

potenciais e  elaborar a Política de Investimentos e propor alterações quando pertinente. 

 

Membros 

Johnny George Oliveira de Carvalho - Presidente 

Emanuelle Biolchi 

André Sauer 

Sidnei José Gemelli 

Ivone Zanatta 

 

Diretoria executiva 

 

A diretoria possui dentre outras as seguintes atribuições: Cumprir e fazer 

cumprir a legislação que compõe o regime de previdência dos Servidores Públicos 

Municipais; analisar os pedidos de concessão dos benefícios previdenciários, exarar 

parecer e conceder os benefícios previdenciários a que o servidor tem direito; analisar 

os atos referentes à inscrição no cadastro de segurados ativos, inativos, dependentes e 

pensionistas, bem como à sua exclusão do mesmo cadastro; elaborar política e diretrizes 

de aplicação e investimentos dos recursos financeiros; praticar os atos de gestão 

orçamentária e de planejamento financeiro. 
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Os representantes que integram a Diretoria Executiva foram escolhidos dentre 

pessoas de reconhecida capacidade, com formação superior em uma das seguintes áreas: 

seguridade, administração, economia, finanças, contabilidade, engenharia, direito, 

saúde, gestão pública ou educação. 

Os membros da Diretoria Executiva são remunerados, pelo IMPRES, a critério 

do conselho de administração. O valor é reajustado nos mesmos índices e no momento 

em que ocorre a revisão geral anual dos servidores municipais.  

 

Membros 

Ivone Zanatta - Diretora Presidente 

Tiago Dupont Giumbelli - Diretor de Previdência e Atuário 

Johnny George Oliveira de Carvalho - Diretor Administrativo Financeiro 

Fernanda Braga - Contadora 

Daniela Aparecida Mattos – Secretária 

 

 Nas dependências do IMPRES, há ainda uma Técnica Administrativa, que além 

do atendimento ao público dá suporte a todos os membros da diretoria executiva. 

 

3.0 – DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS 

 

 O quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas; as receitas; o 

gasto com as folhas de pagamentos; as despesas com pagamento de benefícios e as 

despesas com gastos de administração , serão apresentadas nos quadros a seguir: 

 

3.1 Quantitativo dos Segurados: 

Quadro composto de servidores ativos, aposentados, pensionistas 

 Ativos Aposentados Pensionistas Total 

Câmara 8 2 1 11 

Prefeitura 656 190 42 888 

SIMAE 94 25 10 129 

TOTAL GERAL 758 217 53 1.028 
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3.2 Receitas de 2020 :  

Valores arrecadados de contribuição, aporte do município e outras receitas. 

Ficha Receita Valor em R$ 

197 Receita Contribuição Servidor Ativo  4.433.401,51 

270 Receita Contribuição Servidor aposentado e pensionista 700.396,26 

395 Receita Contribuição Patronal Ativo  8.185.843,34 

399 Receita Contribuição Patronal aposentado e pensionista 0,00 

398 Contribuição Amortização do Déficit Atuarial 4.575.040,55 

 Outras restituições  23.722,28 

 Receita Bruta de remuneração dos investimentos 13.637.945,26 

 Cessão de direitos da folha de pagamentos do IMPRES 370.000,00 

200 Compensação Previdenciária entre Regimes 535.799,21 

 TOTAL 32.468.323,41 

 

3.3 Resumo das Folhas de Pagamentos:   

2020 Valores pagos mensal 

Janeiro 1.148.309,38 

Fevereiro 1.128.161,28 

Março 1.141.161,52 

Abril 1.140.478,84 

Maio 1.153.962,89 

Junho 1.164.141,45 

Julho 1.194.543,30 

Agosto 1.194.970,52 

Setembro 1.203.145,26 

Outubro* 1.211.778,49 

Novembro 1.220.092,35 

Dezembro 1.220.918,62 

13º INTEGRAL 1.201.752,24 

TOTAL 15.323.416,14 

*Houve a majoração da contribuição mensal previdenciária para 14% (quatorze por cento) incidente sobre a parcela  

dos proventos de aposentadoria e pensões e sobre a gratificação natalina do valor que excede o piso salarial do 

Município. 
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3.4 Despesas com Benefícios: 

Relativo aos pagamentos dos benefícios em 2020. 

Ficha Código Despesa Valor em R$ 

1543 31.90.01.00 Aposentadorias do RPPS 13.330.386,78 

1547 31.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 1.993.029,13 

  TOTAL 15.323.416,14 

 

3.5 Despesas - Taxa de Administração 

 Indicação de outros gastos realizados pelo instituto durante o exercício de 2020. 

Ficha Código Despesa Valor em R$ 

1543 3.3.90.14.14 Diárias no país 787,50 

1547 3.3.90.30.16 Material de expediente 626,68 

 3.3.90.30.17 Material de processamento de dados 606,00 

 3.3.90.35.01 Serviços de assessoria e consultoria 35.883,56 

 3.3.90.36.96 Serviços de pessoa física - adiantamentos 309,11 

 3.3.90.39.01 Serviços de anuidades 1.200,00 

 3.3.90.39.47 Serviços de comunicação em geral 989,12 

 3.3.90.39.48 Serviços de seleção e treinamento 977,00 

 3.3.90.39.56 Serviços de perícias médicas por benefício 32.200,00 

 3.3.90.39.66 Serviços judiciários 500,00 

 3.3.90.39.81 Serviços bancários 698,67 

 3.3.90.40.01 Locação de software 29.935,39 

 3.3.90.40.02 Manutenção de software 7.299,70 

 3.3.90.40.04 Comunicação de dados 20,00 

 3.3.90.40.08 Serviços Tec. Profissionais de TI 105,00 

 3.3.90.47.12 Obrigações tributárias - PASEP 260.415,81 

 4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados 7.460,00 

  TOTAL 533.394,88 

 

 

4.0 - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL 

 

A Avaliação Atuarial ano base 2020 teve como finalidade principal apresentar a 

situação financeira e atuarial do Plano Previdenciário administrado pelo INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

JOAÇABA - IMPRES, na data focal de 31/12/2019. Teve ainda como objetivo relatar 
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aspectos relacionados à adequação da base cadastral e às bases técnicas utilizadas, bem 

como os resultados apurados, o plano de custeio e demais medidas necessárias ao 

equilíbrio do sistema, em consonância com as normas pertinentes vigentes.  

Para tanto, segue aspectos gerais que cumprem os temas requeridos pelo 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA):  

Quanto às perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa 

de segurados, ressalta-se que, apesar da hipótese de novos entrados, o resultado apurado 

desta geração futura foi apenas a título demonstrativo, uma vez que em nada influenciou 

nas provisões matemáticas da geração atual e, portanto, para fins de definição do plano 

de custeio de equilíbrio do IMPRES.  

Referente à base cadastral, foram realizados testes de consistência que indicaram 

a necessidade de adequações anteriormente à realização dos estudos técnicos. 

Entretanto, insta salientar que os resultados e conclusões apresentados são diretamente 

decorrentes dessas bases cadastrais, bem como eventuais modificações significativas na 

massa de segurados ou nas características da referida massa acarretarão alterações nos 

resultados de reavaliações futuras.  

Os regimes financeiros e os respectivos métodos de financiamento adotados são 

compatíveis com os benefícios assegurados e estão em conformidade com a norma 

vigente. Não há perspectiva de alterações significativas do plano de custeio, salvo se 

houver alteração expressiva das características da massa de segurados ou alteração das 

bases técnicas e hipóteses adotadas. 

Observadas as fundamentações e as justificativas constantes do Relatório de 

Avaliação Atuarial, as hipóteses e bases técnicas utilizadas estão adequadas aos 

normativos vigentes, sendo as melhores estimativas que se pôde adotar no 

dimensionamento do passivo atuarial, haja vista a ausência de testes estatísticos de 

aderência das hipóteses atuariais. Assim, recomenda-se a realização prévia de estudos 

estatísticos específicos de aderência afim de se aperfeiçoar a apuração dos 

compromissos previdenciários.  

Em relação à compensação previdenciária, esclarece-se que a metodologia 

utilizada consta da respectiva Nota Técnica Atuarial, adotando-se critérios 

conservadores de forma a mitigar riscos de desequilíbrios técnicos estruturais. Destaca-

se que a metodologia adotada considera, com base em dados cadastrais de servidores 
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exonerados, o valor presente atuarial das compensações previdenciárias a pagar a outros 

regimes previdenciários.  

Quanto aos ativos garantidores evidenciados, os valores estão em consonância 

com o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR, relativo ao 

fechamento do exercício anterior ao da realização da avaliação atuarial, estando na 

mesma data focal.  

A variação do VABF e do VACF se justifica pela alteração da massa segurada, 

com o ingresso de novos segurados ativos e as entradas em benefício de aposentadoria e 

pensão por morte gerados no exercício em estudo, bem como a variação do nível médio 

das respectivas folhas de remuneração e proventos e a adequação das bases técnicas, 

dentre outras características. 

Ante o exposto e, apesar da receita decorrente das alíquotas contributivas 

normais vigentes de 11,00% dos segurados e de 22,00% do Ente Federativo, do saldo de 

compensação financeira e do plano de amortização vigente reavaliado, o resultado 

apurado para a presente avaliação atuarial remontou a um déficit atuarial no valor de -

R$ 32.289.272,42, justificado pela variação do ativo garantidor, as adequações 

procedidas às hipóteses atuariais e as variações e características da massa segurada.  

A tabela a seguir trás um cenário para equacionamento do déficit atuarial 

apurado. No site do instituto pode-se acessar todos os cenários na aba investimentos: 

cálculo atuarial 2019. 
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Para a sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do Plano Previdenciário do 

IMPRES, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio normal e faz-se 

necessário que o déficit técnico atuarial apurado seja coberto e, por conseguinte, o plano 

de amortização implementado em lei, seja por meio de alíquotas de contribuição 

suplementar ou aportes periódicos de recursos, conforme uma das alternativas 

apresentadas no relatório de avaliação atuarial.  

No que concerne às três últimas avaliações atuariais realizadas, infere-se que o 

Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (ICPM) deste IMPRES passou de 

48,12% no exercício de 2017 para 46,00% no exercício de 2018 e, finalmente, para 

42,55% no exercício de 2019, o que representa uma variação negativa de -5,57% neste 

período, conforme tabela a seguir. 

 

Dentre os riscos do plano de benefícios, destacam-se os riscos atuariais, em 

especial aquele associado à taxa de juros adotada como hipótese atuarial. Observado o 

cenário econômico brasileiro, com redução significativa da taxa básica de juros, tem-se 

uma maior dificuldade em se atingir, no futuro, a meta atuarial estabelecida.  

Afora os riscos atuariais essenciais, tem-se ainda riscos associados às mudanças 

no perfil demográfico dos segurados do plano de benefícios, especialmente pelo 

ingresso de novos servidores por concurso público, e ainda riscos operacionais (cadastro 

/ concessão e manutenção de benefícios) que podem acarretar alterações dos 

compromissos apurados. Em razão disso, faz-se necessário a implementação de plano 

institucionalizado de gestão dos riscos atuariais, conforme previsão da Portaria nº 

464/2018. 
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Por fim, procedida a avaliação atuarial, constata-se que o instituto tem 

capacidade para honrar os compromissos junto aos seus segurados, se adotadas as 

indicações e recomendações constantes do parecer e do relatório de avaliação atuarial. 

 

5.0  -  GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

 

A política de Investimentos para o exercício de 2020 foi elaborada de acordo 

com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3922, de 25 de novembro de 

2010, e alterações posteriores e encaminhada à SPREV. Os recursos financeiros foram 

aplicados de forma a ter como parâmetro a rentabilidade prevista como meta atuarial 

para o exercício de 2020,  INPC+ 6% a.a. 

Para a aprovação da Política de Investimentos, foram analisadas as projeções do 

mercado, a inflação e a taxa básica de juros para o ano de 2020, fundamentadas através 

relatório FOCUS, do Banco Central do Brasil, Instituição Fiscal Independente (IFI) e 

outras instituições financeiras ficando assim as expectativas para 2020:  INPC 3,80%; 

SELIC Média 4,41% e; Juros Real Aproximado 0,59%. 

Considerando as características e as suas obrigações passivas, o IMPRES, 

buscará como meta de rentabilidade, uma taxa de retorno esperada acrescida de um 

Índice de Referência. Ficando assim a meta de rentabilidade 2020: Índice de Referência 

(INPC) 3,80%; T. de Juros Retorno Esperada 6,00% e, Rentabilidade Esperada 10,03%. 

A Política de Investimentos traz em seu contexto principal os limites de 

alocação em ativos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e no 

exterior, em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, vedações 

específicas visam dotar os gestores de orientações quanto à alocação dos recursos 

financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil e às necessidades atuariais, 

buscando manter o equilíbrio econômico-financeiro entre o ativo e passivo, do RPPS. 

O Comitê de Investimento buscou produtos entre os investimentos disponíveis e 

de acordo com a legislação vigente, cujo retorno, dentro do possível, seja compatível 

com a meta atuarial e com os riscos apresentados como limite na Política de 

Investimentos. Durante o ano de 2020 o instituto teve carteiras vencidas e realocadas 

pelo Comitê de Investimentos em fundos sugerido pela assessoria. A SMI Investimentos 
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tem auxiliado os membros do comitê na busca de melhores carteiras visando minimizar 

o impacto financeiro negativo causado pela covid 19 em todo o mundo. 

Na seqüência, apresentar-se-á uma tabela contendo a  rentabilidade de 

aplicações financeiras do ano de 2020, onde se constata a volatilidade das aplicações, 

nos momentos de maior crise econômica, tendo como causas principais a eleição 

presidencial dos Estados Unidos e a pandemia da COVID 19. 

Mês Rentabilidade de Aplicações  

Financeiras em R$ 

Janeiro 468.700,09 

Fevereiro 240.887,39 

Março 416.508,22 

Abril - 204.424,27 

Maio 37.200,17 

Junho 148.904,17 

Julho -501.573,34 

Agosto 104.313.45 

Setembro 315.993,44 

Outubro 1.050.713,70 

Novembro 264.639,52 

Dezembro 485.481,86 

TOTAL 3.533.342,01 

 

 A seguir serão apresentadas tabelas e gráficos disponibilizadas pela SMI 

Consultoria de Investimentos constantes do relatório de gestão de investimentos de 

dezembro de 2020disponibilizado no site do instituto, que demonstram: a distribuição 

da carteira do IMPRES, nos fundos de renda variável e nas contas correntes; o retorno 

da carteira de investimentos por ativos, demonstrando que há recursos aplicados em 

FIDC, Fundos de Renda Fixa, Fundos Imobiliários e Participações, Fundos 

Multimercado e Fundos de Renda Variável, investimentos que seguem os limites de 

alocação de recursos conforme A Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações e a 

Política de Investimento do instituto; a rentabilidade da carteira, indicadores e meta 

atuarial de janeiro a dezembro, com apresentação em tabelas e gráficos; e por ultimo 

apresenta a rentabilidade de risco dos ativos por investimento. 
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6.0 - ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Principais Decisões  

 

No ano de 2020, a pandemia mudou algumas sistemáticas das reuniões 

presenciais, num primeiro momento foram canceladas e por isso algumas reuniões de 

colegiado acabaram não acontecendo conforme determinação dos regimentos, mas na 

seqüencia foram acontecendo de forma virtual e posteriormente presencial. 

 Segue a data das reuniões com as principais deliberações tomadas pelos órgãos 

colegiados: 

 

Conselho de Administração 

 

Reunião na data de 15/01/2020 

- Em virtude da falta de quórum, não houve reunião. 

 

Reunião na data de 05/02/2020 

- Explanação por parte da Diretoria Executiva, sobre o concurso público do IMPRES, 

diferentemente do que foi aprovado pelo Conselho de Administração, e a respeito do 

processo de licitação para a contratação de instituição financeira para gerenciar a folha 

de pagamento; 

- Solicitação de informações sobre o pagamento de juros e multa por parte do SIMAE; 

- Solicitação aos conselheiros que procurem realizar a certificação CPA 10; 

- Análise e aprovação dos balancetes financeiros de outubro e novembro de dois mil e 

dezenove. 

 

Reunião extraordinária na data de 10/02/2020 

- Análise e parecer do Conselho de Administração, com relação à contratação da Caixa 

Econômica Federal através de dispensa de licitação.  

 

Reunião extraordinária na data de 14/02/2020  

- Reunião solicitada pelo secretário municipal de gestão administrativa e financeira 

Jorge Luiz Dresch para explanar sobre os procedimentos visando à contratação da Caixa 
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Econômica Federal, através de dispensa de licitação  com apresentação de documentos 

que dão embasamento jurídico à contratação. Os conselheiros fizeram questão de 

explicar a responsabilidade de cada um mediante a aprovação da dispensa e a 

necessidade de um parecer jurídico embasando a decisão. Também enfatizaram que 

deveriam ter participado da negociação desde o início.  

 

Reunião extraordinária na data de 20/02/2020  

- Deliberação sobre a adesão do IMPRES ao processo de dispensa de licitação realizada 

entre o Município de Joaçaba e a Caixa Econômica Federal, visando o gerenciamento da 

folha de pagamento. Com base nas informações e explicações descritas nas atas nº 225, 

226 e 227.  

 

Reunião na data de 14/05/2020 

- Discussão sobre o aumento das alíquotas de contribuição para 14%, em Cumprimento 

a EC 103/2019, conforme determinação da Portaria nº 1348 de 03/12/2019. A intenção 

da administração municipal de fazer uma reforma geral no plano de benefícios. Entre as 

mudanças pretendidas, estão a alteração de idade mínima para aposentadoria, criação da 

alíquota de 14%, a partir do salário mínimo do município, para os aposentados e 

pensionistas entre. 

-  Deliberação sobre as exigências,de certidões e declarações, da portaria nº 9.907 da 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

- Análise dos balancetes financeiros dos meses de dezembro de dois mil e dezenove e 

janeiro e fevereiro de dois mil e vinte 

- Deliberação sobre a solicitação de desligamento do Comitê de Investimentos de 

Leandro Sartori,  e a indicação da servidora Emanuelle Biolchi. 

 

Reunião na data de 02/06/2020 - reunião de estudo 

- Análise da minuta do Projeto de Reforma Previdenciária enviada pela administração 

municipal. Diante da complexidade do projeto foi sugerido a Diretoria Executiva que 

desdobre o projeto em dois: um, prevendo as ações de cumprimento imediato conforme 

portaria  nº 1.348 de 03/12/2019   e outro, contendo a Reforma do Plano de Benefícios, 

conforme a Emenda Constitucional nº 103 de 12/11/2019.  
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Reunião na data de 08/06/2020 

- Discussão sobre o ofício nº 14/2020 enviado pela Diretoria Executiva comunicando 

que até a data de cinco de junho, será enviado para apreciação da Câmara de 

Vereadores, projeto de lei complementar, visando a reforma previdenciária, adotando as 

regras dos servidores federais para os servidores do município de Joaçaba, em 

desacordo com a sugestão e solicitação do Conselho.  

- Definição quanto a destituição do cargo de Diretor Presidente do Instituto e do cargo 

de Diretor de Previdência e Atuária, aprovada por unanimidade, frente às divergências 

de comunicação encontradas.  

 

Reunião extraordinária na data de 23/06/2020  

- Explanação do Diretor Financeiro do Instituto, Johnny George Oliveira de Carvalho, a 

respeito da desvalorização da carteira de investimentos no mês de março. Devido ao 

cenário de incertezas no mercado financeiro, causado pela pandemia do COVID-19, os 

rendimentos das aplicações financeiras foram negativos; 

- Deliberação e aprovação da adesão ao Programa Pró Gestão RPPS; 

- Considerações sobre a apresentação do cálculo atuarial; 

- Deliberação sobre a aprovação pela Câmara de Vereadores do projeto de lei 

complementar com a criação da alíquota de 14% para os servidores ativos e inativos, 

porém sem o inclusão de artigo prevendo o retorno da alíquota de 11% em caso de 

superávit por dois anos consecutivos; 

- Deliberação sobre a postura adotada pela diretoria na reunião com o Prefeito, 

principalmente por afirmarem que o Conselho de Administração não tem, entre outras 

atribuições, a de analisar ou deliberar sobre a matéria, no caso do Projeto de Reforma 

Previdenciária. Diante da situação, ficou mantida a destituição das diretoras a partir de 

primeiro de julho; 

- Deliberação e aprovação de datas para os encontros de estudo do projeto de reforma 

do plano de benefícios 
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Reunião na data de 03/07/2020 

- Deliberação, escolha e aprovação dos substitutos para os cargos vagos de Diretora 

Presidente e Diretora de Previdência e Atuária.  Foi consenso do colegiado dentre os 

nomes sugeridos para assumir a função de Diretora Presidente a Sra. Ivone Zanatta, 

formada em Pedagogia e Gestão Pública, pós graduada em Séries Iniciais (Letras), eleita 

com uma abstenção e para a função de Diretor de Previdência e Atuária, o Sr. Tiago 

Dupont Giumbelli, formado em Direito, pós graduado em Direito Público e inscrito na 

OAB, eleito por unanimidade. Os eleitos serão cientificados de que, após a posse, terão 

prazo de seis meses para obter a certificação exigida. 

 

Reunião extraordinária na data de 16/07/2020 

- Deliberação e aprovação da minuta do projeto de lei de reforma previdenciária. Após 

vários encontros de estudo por parte do colegiado e sua diretoria, com ampla revisão 

pelo Diretor de Previdência foi elaborada uma proposta de reforma previdenciária a ser 

adotada pelo IMPRES. 

 

Reunião na data de 19/08/2020 

- Informação  que o exame de certificação CPA 10 poderá ser realizado em Joaçaba; 

- Deliberação sobre o ofício enviado pelo Conselho Fiscal n 003/2020 aprovando os 

balancetes de dezembro de dois mil e dezenove a março de dois mil e vinte, decisão 

referendada pelo Conselho de Administração. O Diretor Financeiro enviou os 

demonstrativos financeiros dos meses de abril, maio e junho; 

- Participação da Diretora Presidente e Diretor de Atuária para repasse de informações 

gerais. 

 

Reunião na data de 23/09/2020 

- Deliberação e aprovação  para realizar a contratação de dois cálculos atuariais, para 

comparação dos resultados e tomadas de decisões necessárias de acordo com os 

pareceres atuariais; 

- Análise  dos balancetes de abril, maio e junho de dois mil e vinte; 

- Deliberação sobre elaboração de resolução regulamentando a prova de vida, para 

aposentados e pensionistas 
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Reunião na data de 02/10/2020 - reunião informativa  

- O objetivo da reunião foi a apresentação e justificativa do abaixo assinado organizado 

pelos servidores solicitando a retirada do Projeto de Lei de Reforma Previdenciária o 

qual ainda não foi protocolado junto à administração, a servidora Rita Valéria Weiss 

falou sobre os motivos e a intenção do abaixo assinado.  

 

Reunião na data de 07/10/2020 

- Deliberação sobre a possibilidade de sugerir a retirada do Projeto de Lei 

Complementar de reforma da previdência que está junto ao Poder Legislativo. Em 

virtude da solicitação do Sindicato, bem como, dos representantes dos servidores 

públicos, juntamente com os conselheiros 

- Deliberação e aprovação da contratação de dois cálculos atuariais, sendo um com a 

Caixa Econômica Federal e outro com a empresa Lumens Atuarial; 

- Deliberação e aprovação de contratação de assessoria para a implantação do programa 

Pró Gestão, devendo constar no Termo de Referência a realização de uma capacitação 

de doze horas, divididas em três períodos, para todos os conselheiros e servidores 

interessados em participar; 

 

Reunião na data de 12/11/2020 

- Repasse de informação sobre a retirada  do Projeto de Lei Complementar de reforma 

da previdência que estava em apreciação do Poder Legislativo para o presidente do 

Sindicato e para o representante dos servidores (Alceu Sebastião de Lima) solicitando 

que as sugestões fossem encaminhadas para o Conselho no prazo de trinta dias. 

- Apresentação de estudos para inclusão de mais uma regra de transição para os 

servidores que possuem vinte e oito anos de contribuição se mulher e trinta e três se 

homem, bem como realização de levantamento de quantos servidores aproximadamente 

serão beneficiados pela regra; 

- Elaboração de resolução disciplinando a realização da prova de vida no mês do 

aniversário; 
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- Participação do diretor financeiro Johnny George Oliveira de Carvalho explanando 

sobre a Política de Investimentos que deverá ser aprovada até o dia trinta e um de 

dezembro;  

- Participação do diretor de previdência e atuária Tiago Dupont Giumbelli, repassando 

informações sobre os processos analisados pelo Tribunal de Contas do Estado.  

 

Conselho Fiscal 

 

Reunião na data de 31/01/2020 

- Análise dos balancetes de outubro e novembro de 2019. Análise da Carteira de 

Investimentos, quanto ao enquadramento dos produtos, execução da Política de 

Investimentos e os resultados do período. 

 

Reuniões de janeiro a maio de 2020 

A Presidente do Conselho Fiscal , justifica a ausência das reuniões bimestrais do 

Conselho Fiscal desde janeiro/2020, ante a impossibilidade de realizar reuniões 

presenciais de qualquer natureza de caráter público ou privado, conforme orientação do 

Governo Federal, Estadual e Municipal, tendo em vista a pandemia trazida pelo 

COVID-19 e da decretação de estado de calamidade pública em todo território nacional. 

 

Reunião na data de 30/06/2020 

- Análise dos balancetes de dezembro de 2019 a março de 2020. Analise da Carteira de 

Investimentos, quanto aos enquadramentos e a rentabilidade o ano. Verificou-se um 

acumulado de 13,55% face uma meta atuarial de 10,75% para 2019.  

 

Reunião na data de 31/08/2020 

- Análise do balancete de abril, análise da Carteira de Investimentos quanto a execução 

da política de investimentos e toma conhecimento sobre os resultados dos 

investimentos.  

- Retorno de Eliane Aparecida Ceron Vier para o conselho assumindo o cargo de 

presidente; 
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Reunião na data de 25/09/2020 

- Participação na reunião da Diretora Presidente Ivone Zanatta e do Diretor de 

Previdência e Atuária Tiago Dupont Giumbelli, onde explanaram  sobre os principais 

objetivos, com destaque para a profissionalização da gestão, com  a adesão do IMPRES 

ao Pró-Gestão, e  a importância da participação de todos no processo de gestão. 

- Análise e aprovação dos balancetes do período. Tomaram conhecimento sobre os 

rendimentos da carteira de investimentos e efetuaram análise das receitas e despesas  

registradas. 

 

Comitê de Investimentos 

O Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Johnny George Oliveira de Carvalho, 

justifica a ausência das reuniões bimestrais do Comitê de Investimentos desde 

janeiro/2020, ante a impossibilidade de realizar reuniões presenciais de qualquer 

natureza de caráter público ou privado, conforme orientação do Governo Federal, 

Estadual e Municipal, tendo em vista a pandemia trazida pelo COVID-19 e da 

decretação de estado de calamidade pública em todo território nacional. 

 

Reunião na Data de 11/08/2020 

- Entrada de  novos membros do Comitê de Investimentos;  

- Análise do cenário econômico; 

-  Apresentação dos rendimentos e posição da carteira de investimentos no período; 

- Apresentação da plataforma SIGRPPS.  

 

Reunião na Data de 12/11/2020  

- Apanhado geral da atual situação financeira dos RPPS diante da pandemia da COVID-

19;  

- Cenário de Investimento no Brasil para 2021; 

- Apresentação da Política de Investimento 2021 pela SMI Consultoria de 

Investimentos. 
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7.0 – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

 

TIPO DE ATIVIDADE AÇOES CONTEMPLADAS 

GESTÃO DE PESSOAL 1. WORKSHOP - A APOSENTADORIA POR IDADE NA 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA – realizado on-line, no dia 22/10/2020, 

pela UNOESC 

 

Temas abordados: 

● Fundamentos constitucionais e infraconstitucionais da 

aposentadoria por idade, compreendendo como identificar e preservar as 

situações de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, ocorridas 

antes da EC 103/2019. 

● Diferenças técnicas entre as aposentadorias por idade urbana, rural, 

híbrida e das pessoas com deficiência, bem como os tipos de provas que 

devem ser produzidas para a demonstração dos requisitos de cada uma 

dessas espécies. 

● Estudo das 5 regras de transição das aposentadorias por idade, 

trazidas pela EC 103/2019, entendendo que NÃO se aplicam a todas as 

espécies de aposentadorias por idade, bem como de que forma se pode 

buscar o melhor benefício, dependendo das peculiaridades de cada caso 

concreto. 

● Estudo das novas regras da aposentadoria por idade, bem como as 

teses jurídicas que estão sendo levantadas para discussão sobre a 

constitucionalidade de algumas alterações nas aposentadorias por idade, 

feitas pela EC 103/2019, de forma a buscar o seu afastamento e garantir o 

melhor benefício para os segurados. 

 

2. CURSO NOVO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - ABIPEM – realizado on-line, pelas servidoras 

Daniela Mattos e Emanuelle Biolchi, na data de 23/10/2020. 

 

Temas abordados: 

• Conhecendo os relatórios de gestão do novo COMPREV 

• Fluxos de Pagamento 

• Análise dos requerimentos do Novo COMPREV 

• Controle de acesso 

• Novos fluxos de análises do INSS  

 

 

3. CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 01/2020 

 

● Realização na data de 16 de fevereiro de 2020 a prova para 

ingresso no quadro permanente do IMPRES, sendo o provimento para os 

cargos de cargos de Analista Previdenciário e Técnico Previdenciário 

 

 

 

4. PARTICIPAÇÃO NO 2° CONGRESSO BRASILEIRO DE 

INVESTIMENTOS DE RPPS E 9º CONGRESSO 

ESTADUAL DA ASSIMPASC, de 11 a 13 de março de 2020 – 

Florianópolis. 
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Temas abordados: 

• Os limites da 3922 ante ao novo cenário - o Pró-gestão como 

ferramenta de gestão de investimentos 

• Governança nos investimentos - controles de riscos, compliance e 

controle interno 

• Investimentos no exterior - o que devemos saber para investir - 

tipos de fundos, governança, riscos 

• LRP e os investimentos dos RPPS 

• O papel dos Conselhos na aprovação, acompanhamento e execução 

da política de investimentos 

• Fundo Multimercado: sua importância no cenário dos juros atuais 

• Fundos de ações e sua importância no cenário de juros atuais 

• O papel do Comitê de Investimentos e sua funcionalidade - 

melhores práticas 

• Há necessidade de novos ativos para os RPPS no cenário dos juros 

atuais? 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 

1 .REUNIÃO ONLINE SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL ANO 

BASE 2019, na data de 10/06/2020 

● Apresentação conduzida pelo profissional responsável pela 

elaboração do cálculo, Sr. Guilherme Walter - Lumens Atuarial, a 

qual tem o objetivo esclarecer e tirar dúvidas da atual situação 

atuária do plano de benefícios do IMPRES. Contou com a 

participação dos conselhos do IMPRES, Administração Municipal, 

Vereadores, Representantes do Sindicado dos Servidores Públicos, 

do SIMAE e da Câmara de Vereadores 

CONTRATOS 1. CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS PASSÍVEIS DE 

PRORROGAÇÃO 

• Assessoria mercado financeiro 

• Sistema de Gestão 

• Folha de pagamento 

• Manutenção da rede de fibra 

• Link de internet 

• Cálculo e Gestão Atuarial 

    2. CONTRATOS TRANSITÓRIOS 

• SIPREV 

• Perícias Médicas 

• Concurso 2019/2020 

DILIGÊNCIAS ATENDIDAS Foram atendidas 13 (treze) diligências acerca de processo de aposentadoria 

enviados ao Tribunal de Contas do Estado, tendo algumas homologações 

bem com solicitações de documentos para complementação de informações. 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Formam concedidos 27 benefícios entre aposentadorias e pensões. 

EVENTOS REALIZADOS No ano de 2020, o IMPRES, através da Diretoria Executiva em conjunto 

com o Conselho de Administração, realizou encontros com a Administração 

Municipal e Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, 

visando esclarecer e informar acerca das regras a serem adotadas com 

reforma Previdenciária.  

FORMAÇÃO CAPACITAÇÃO Em virtude da pandemia do Covid-19, no ano de 2020 o IMPRES não 

participou de ações de capacitação. 

Porém tem como prioridade ações na área e anualmente participa de eventos 

como: 

1. Congresso Brasileiro de Investimentos  

2. Congresso Estadual da ASSIMPASC 
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7.1 .Fotos das Atividades Institucionais: 

 

WORKSHOP - A APOSENTADORIA POR IDADE NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA  

 

 

CURSO NOVO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA –ABIPEM 
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REUNIÃO ONLINE SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL 

 

 

2° CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS e 9º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC 
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8.0 – CANAIS DE ATENDIMENTO 

TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE (pessoas) 

Atendimentos para concessão de aposentadorias 15 

Atendimentos para concessão de pensões 08 

Atendimentos para realização do Censo 90 

Atendimentos para simulação de aposentadorias 40 

Atendimentos para realização de perícias 27 

Outros atendimentos realizados, porém não 

mensurados  

1. Atendimentos presenciais; 

2. Atendimentos via telefone; 

3. Atendimentos via Whatsapp. 
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