
PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2019. 

Né6s abaixo assinados, membros do Conselho de Administraco e Conselho Fiscal do Instituto de 
Previdéncia do Municipio de Rubinéia/SP, apds examinar os livros de registros e demais 
documentos contabeis, quais sejam analitico da receita e despesa, livro caixa, livro diario, livro 
razao, livro de anexos e demonstrativos contabeis, os empenhos processados no ano de 2019, os 
balancetes das receitas e despesas do iperiodo de 01/01/2019 a 31/12/2019, demonstrando a soma 
da receita no valor total de R$ 6.133.091,37 (seis milhdes cento e trinta e trés mil noventa e um 
reais e trinta e sete centavos), sendo composta da seguinte forma: 

Contribuicdes Previdencidrias Patronais + DEFICIT RS 1.697.968, 26 

Contribuig6es Previdencidrias Funcionais RS 769.491,92 
Parcelamentos RS 607.900, 36 
Investimentos RS 2.804.879, 13 
Compensacao Previdénciaria RS 252.851,50. 

  

Outras receita RS 0,20 
    

      

Verificou ainda a posigéo em 31/12/2019 do valor de R$ 9.464.333,60 (nove milhées, 
quatrocentos € sessenta e quatro mil trezentos e trinta e trés reais e sessenta centavos), referente 
ao saldo das contribuigdes previdencidrias parceladas e reparceladas pela municipalidade junto 
ao Instituto. Apresentou a disponibilidade financeira (fundos de investimentos + saldo em conta 
corrente), com posigao em 31/12/2019, no valor de R$ 27.215.102,96 (vinte e sete milhdes 
duzentos e quinze mil cento e dois reais e noventa e seis centavos), tracando um comparativo 
financeiro em relagao ao fechamento do exercicio de 2018 que foi R$ 23.265.339,04 (vinte e trés 
milhdes duzentos ¢ sessenta e cinco mil reais e trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos), 
resultou em uma evolugao patrimonial ativa no valor de R$ 3.949.763,92). A despesa 
orgamentaria executada atingiu o montante de R$ 2.280,346,30 (dois milhdes duzentos e oitenta 
mil trezentos e quarenta e¢ seis reais e trinta centavos), com os seguintes compromissos: 
Despesas 

Pagamento de Folha Salarial e Encargos Sociais (Diretoria RS 92.616, 32 
Pagamento de Auxilio Doenca RS 143.788,65 
Pagamento de Beneficios Previdenciarios RS 1.852.368, 40 
Precatorios e RPVs RS 0,00 

trati         RS 98.956,61 

a id aM R; ), 98 

No que tange a despesa admini entagem de 
1,846%, sendo que, poderia gastar em valores 0 montante de R$ 207.532,54(duzentos e sete mil 
quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e gastou o montante de R$ 
191.572,93 (cento e noventa e um mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e trés 
centavos), obtendo o superavit de R$ 15.959,61 (quinze mil novecentos e cinquenta e nove reais 
sessenta e€ um centavos). Analisando os relatérios da assessoria de investimentos LDB 
CONSULTORIA, os investimentos estao todos enquadrados na politica de investimentos e na 
Resolugao CMN n° 4.604/2017, alcangando a rentabilidade anual (IPCA + 6%) de 11,80%, 
considerando que a meta atuarial para o ano de 2018 era de 10,59%, a rentabilidade assim, da 
Carteira de Investimentos nao sé cumpriu a meta atuarial, mas obteve uma rentabilidade acima 
da meta atuarial de (+1,21%). Ante todo o exposto, apds discussdo, as Contas do Exercicio de 
2019 foram aprovadas por unanimidade. 

      
           

  

  

Rubinéia/SP, aos 30 de abril de 2020. 
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