
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 

reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, na sala de 

reuniões no térreo do Paço Municipal, com a presença dos membros: Wilson Antonio Braz 

(Presidente), Douglas Gaivão Vilardo, Amilton Dantas, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel 

Campanha Junior. A conselheira Damaris Gonçalves Josepetti, justificou a sua ausência por 

estar em viagem, decorrente do gozo de férias, a qual teve a anuência do Presidente. O 

conselheiro Edson Paliari está ausente por ter se afastado para concorrer a cargo eletivo. 

Esteve presente, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, o contador, 

Edimar de Oliveira Carvalho e o Presidente do Comitê de Investimentos, José da Silva Neves. 

Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o 

Item 12 - Análise do Parecer n° 039, referente a aplicação dos recursos superavitários das 

contribuições previdenciárias do mês de agosto de 2020, relativo ao fundo previdenciário, 

tendo o comitê de investimentos sugerido a aplicação no fundo Caixa Brasil IDICA IPCA 2A, no 

valor aproximado de R$ 4.130.000,00, o qual foi devidamente analisado e aprovado pelo 

Conselho. Análise do Parecer n° 040, referente a aplicação no fundo de ações no exterior MS 

Global Opportunities Advisory, sugerido pelo comitê de investimentos, no valor de R$ 

1.000.000,00, a ser retirado do fundo Caixa Brasil IMA B5, relativo ao fundo previdenciário. O 

conselheiro Douglas perguntou se esse fundo tem o dólar como câmbio, tendo a 

superintendente respondido que sim, porém, é um fundo de ações. Considerando que as 

aplicações em fundos estrangeiros estão sendo feitas em fundos com estratégias diferentes, 

com diversificação, e tendo em vista que, até o presente momento, essa modalidade de 

aplicação representa aproximadamente 1% do PL, referida aplicação foi aprovada pelo 

Conselho. Item V - Conclusão da auditoria de análise do fluxo financeiro, o tema foi 

devidamente exposto pelo contador do RPPS, senhor Edmar, informando que a mesma foi 

feita on line, sem a presença física do auditor, que apontou algumas incorreções, a saber: 

balanço financeiro do mês de março (rendimentos negativos), tendo como explicação a 

parametrização do sistema. Referido fato foi devidamente explicado perante a auditoria; 

referida situação também foi diagnosticada no item 01 da auditoria, que, da mesma forma, foi 

explicada ao auditor. Ressaltou o contador do RPPS que esses apontamentos estão lançados 

corretamente perante o Tribunal de Contas. Quanto ao item 2 da auditoria, o contador 

explicou a qual título e o que motivou as transferências apontadas pela auditoria. Ainda 

esclareceu que o auditor solicitou a retificação do DIPR, o qual será efetivado pela contadoria 

do instituto. Por finalmente, quanto ao item 4 da auditoria, foi devidamente explicitado a 

natureza da conta apontada pelo auditor, informando que não se trata de títulos do tesour 

estadual ou municipal, mas sim nacional. Com  o término da explanação, os conselhe* 
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destacaram o trabalho efetivado pela contadoria do RPPS, tendo em vista o teor da auditoria 

que solicitou o arquivamento desse expediente, por não encontrar aspectos negativos. Item 32  

- Portaria SEPRT-ME n° 19.451 de 18/08/2020, referente a Taxa de Administração para custeio 

do RPPS, a superintendente discorreu sobre a importância dessa normativa, que, entre outros, 

torna obrigatória a taxa de administração ser junta com a aliquota patronal. Item 42  - 

Resultado da AGC do Fundo GGR Prime FIDC realizada em 18/08/2020. Discorreu a Diretora 

Superintende que não foi autorizada a substituição do gestor. Rem 52  - Recurso ao Conselho 

de Esmavete Rocha Marino, protocolo 2020/07/438, tendo em vista a existência de dois 

pareceres jurídicos com entendimentos distintos sobre o tema, de autoria de procuradores 

também distintos, entenderam os conselheiros pelo encaminhamento do processo ao 

Conselho Superior da Procuradoria Geral . Item 62- Assuntos gerais. O Presidente do Conselho 

indagou sobre a situação da substituição do conselheiro Edson Pagliari, tendo em vista o seu 

afastamento temporário para concorrer a cargo eletivo, sendo respondido pela 

superintendente que a primeira suplente não preenche os requisitos, por ter cedida a outro 

órgão público, e sem ônus, de acordo com parecer jurídico, por conta disso será convocada a 

segunda suplente. 	Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos presentes. 

Wilson Antonio Br 
_-Prési ente 

/ 

e_____—Arrritrãn--Da as 
Membro  

Hermes,S Igueiro da Si 
Membro 

Mig el Camp nha Junior 
Membro 	 Witra Superintendente 

----- -  CG _C 
( "--- Edimar de Oliveira Carvalho 

Contador 

a Neves 

Pre 	ente do Comitê 



MARINGÁ 
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 
MAR I P4 CÁ 

CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°1056/2009, artigos 10, 11 e 12 

DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Data: 27/08/2020 

Início: 8h15 

Local: Sala de reuniões no térreo do Paço Municipal 

O Presidente do Conselho de Administração convoca todos os membros para reunião 

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

I) Comitê de Investimentos: 

Análise do Parecer n° 039, referente a aplicação dos recursos superavitários 

das contribuições previdenciárias do mês de AGOSTO de 2020; 

Análise do Parecer n° 040, referente a aplicação no fundo de ações no exterior 

MS Global Opportunities Advisory; 

Conclusão 	da 	auditoria 	de 	análise 	do fluxo financeiro. 	SEI 	n° 

40/2020/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME; 

Portaria SEPRT-ME n° 19.451 de 18/08/2020, referente a Taxa de Administração 

para custeio do RPPS; 

Resultado da AGC do Fundo GGR Prime FIDC realizada em 18/08/2020; 

Recurso ao Conselho de Esmavete Rocha Marino, protocolo 2020/07/438; 

Assuntos gerais. 

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para 

a apresentação da justificativa pelo e-mail: fonaamarindaprevidencia.com.br  ou pelo telefone 3220-7700. 

Av. Carneiro Leão, 135 - Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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PARECER N° 039/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos da autarquia solicita autorização do Conselho de Administração para 

alocação dos valores referentes aos recursos superavitários das contribuições previdenciárias do 

Fundo Previdenciário, no valor aproximado de R$ 4.130.000,00 (quatro milhões, cento e trinta 

mil reais), correspondente ao mês de AGOSTO de 2020, no fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A, 

como proteção devido ao momento atual de stress no mercado financeiro em decorrência da 

política interna do país, conforme relatório de indicadores em anexo. 

Maringá, 26 de agosto de 2020. 

t• 

(1)1a va Neves 
	

Cinthia Soar Amboni 
Presidente 
	

Membro 

demir Aparecido Antonelli 
Membro 

Ao Conselho de Administração 
Maringá Previdência 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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ANEXO 
PARECER N° 039/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Indicadores - Diário 
Fontes: ANBIMA 1 YAHOO FINANCE 

25/08/2020 

CD' 0,007 0,130 2,085 3,924 

IRF-M 1 0,002 0,120 2,965 5,150 

IDKA IPCA 2 Anos 0,063 0,923 5,276 9,630 

IMA-B 5 0,047 0,390 4,597 9,188 

IRF-M -0,060 -0,611 5,352 8,905 

IRF-M 1+ -0,088 -0,932 6,588 10,884 

IMA-B -0,071 -1,106 1,514 6,847 

IMA Geral -0,028 -0,399 3,226 6,617 

IMA-B 5+ -0,162 -2,392 -0,757 5,111 

DICA IPCA 20 Anos -0,343 -3,928 -5,600 0,719 

Dólar 0,077 7,618 38,926 35,366 

lbovespa -0,176 -0,772 -11,698 5,899 

S&P 500 0,360 5,273 6,588 19,63 

Fonte: Sistema SIRU 
Consulta em 26/08/2020 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 - Maringá - PR 

www.maringaprevidencia.com.br  - contato@maringaprevidenciacom.br  
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PREFEITURA DA CIDADE 

PARECER N° 040/2020 - COMITE DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos solicita autorização a este Conselho para aplicar recursos no Fundo MS Global Opportunities Advisory FIC, no segmento de 
renda variável, ações no exterior, a principio com o aporte inicial de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para inclusão na carteira e acompanhar a 
evolução da rentabilidade para aportes gradativos, a fim de fazer preço médio e com resgate de recurso do Fundo Caixa Brasil IMA-B 5. A estratégia de 
investimento no exterior está prevista na Política de Investimentos e o Comitê entende ser uma oportunidade de diversificação e eficiência da carteira, uma 
vez que não ficamos limitados ao mercado interno e em momentos de crise uma estratégia poderá compensar a outra, e a consultoria também recomenda 
investimentos nesse segmento de acordo com o parecer técnico. Segue abaixo informações de alguns fundos para melhor análise. 

Posição 31/07/2020 

Fundos Tipo Benchmark Mês Ano 
3 

meses 
6 

meses 
12 

meses 
24 

meses 

Risco 
VaR- 
mês* 

Qtde 
Cotista 

Patrimônio 
Liquido (mil) Resgate 

Taxa 
Adm. (%) 

Data 
de Início 

Saldo aplicado 
(reais) 

Mês 08 
24/08 

1 
MS GLOBAL 

OPPORTUNITIES 
ADVISORY FIC 

RV 3,31 56,90 17,45 44,19 15,69 3.947 430.849,45 D + 5 0,80 08/11/19 0,00 13,54 

2 
SANTANDER GLOBAL 

EQUITIES IE Fl 
MULTIMERCADO 

RV MSCI World 1,69 37,67 9,89 29,32 56,85 57,46 10,32 1.543 489.359,26 D + 8 1,00 09/09/13 0,00* 12,32 

, CAIXA INSTITUCIONAL 
BDR NIVEL I Fl AÇÕES RV 

GLOBAL 
BDRX 1,88 35,34 9,28 27,06 55,47 69,34 8,52 115 1279.266,33 D + 4 0,70 24/06/13 1.972.939,62 14,18 

4 
CAIXA BRASIL 

IMA-B 5 
RF IMA-B 5 0,97 4,05 4,23 3,48 8,54 23,61 0,83 918 12,027.903,79 D + O 0,20 09/07/10 76.552.393,51 0,31 

Meta Atuarial INPC + 5,88% a.a. 0,97 4,19 1,96 3,48 8,76 18,74 

*Aplicado R$ 2 milhões no inicio de agosto. 

Maringá, 26 de agosto de 2020. 

va Neves 
Presidente 

Ao Conselho de Administração 
Maringá Previdência 
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MUNICIPAIS DE MARINGÁ 
CRÉDITO E,MERCADO 

en•W 	 O af .L.,./.1 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 

Resumo 

Gestão: XP Vista Asset Management 
	

Auditoria: EY 

Administrador BNP Paribas 	 Inicio: 08/11/2019 

33.913.562/0001-85 

Custodiante: BNP Paribas 

Taxas 

Taxa de Administração: 0,80% 

Taxa de Performance: Não possui 

Carência: Não há 

Público Alvo: Investidores qualificados 

Resolução: Artigo 9° - A, Inciso II 

Índice de Performance: Não possui 

Taxa de Resgate: Não possui 

Benchmark: Não informado 

Investidor Qualificado: Sim 

Evolução PL e Cotistas 

MÊS COTISTAS PL 

Mar/2019 

Abr/2019 

Mai/2019 

Jun/2019 

JuV2019 

Ago/2019 

Set/2019 

Out/2019 

Nov/2019 1 5.267.241,99 

Dez/2019 20 43.282.963,52 

Jan/2020 38 59.218.698,09 

Fev/2020 125 69A22.851,53 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua XV de novembro, 204- 1° Andar - Centro - Santos - SP 

Cl': 11010-150 - Telefone: (13) 3878-8400 
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MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Data base da análise: 28/02/2020 

CRÉDITO EÁIVI ERCA DO 
- 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 
	

33.913.562/0001-85 

Informações Operacionais 

Depósito Inicial: 5.000,00 	 Conversão de Cota para Aplicação: D+1 du 

Movimentação Mínima: Não informado 	 Conversão de Cota para Resgate: 0+1 du 

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: 0+0 	 Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+5 du 

Histórico 

Máximo Retorno Diário: 2,01% em 09/01/2020 

Número de dias com Retorno Positivo: 48 

Mínimo Retorno Diário: -3,90% em 26/02/2020 

Retorno acumulado desde o início: 8,70% 

Número de dias com retorno negativo: 27 

Volatilidade desde o início: 16,53% 

Performance comparativa - Valores em ( % ) 

FUNDO E BENCHMARK'S 	 MÊS ANO 3M 	6M 	12M 	24M 	VaR 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 	-2,97 	5,58 	3,19 

ÍNDICE DE REFERÊNCIA (Não informado) 

INPC + 5,88% A.A. (META ATUARIAL) 	 0,58 	1,27 	3,00 	5,06 	10,01 	21,06 	2,93 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua XV de novembro, 204- 1° Andar - Centro - Santos - SP 

CEP: 11010-150 - Telefone: (13) 387E1-8400 
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MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

tu 	4 4 

CRÉDITO EINIERCADO 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 33.913.562/0001-85 

Comentário sobre os fundamentos do fundo 

Objetivo: 

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicação de seu patrimônio líquido em cotas de fundos 

de investimento que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa 

de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. 

Características do Fundo/Política de Investimentos:  

Mínimo de 95% dos recursos do FUNDO devem estar ser aplicados em Fundos de Investimento classificados como "Ações" e Fundos de índice de 

Ações. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em: (i) títulos públicos federais; 00 títulos de renda fixa 

de emissão de instituição financeira; (iii) operações compromissadas; (iv) cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de 

índices de renda fixa; e (v) cotas de Fundos de Investimento classificados como "Renda Fixa". 

Composição  da Carteira:  

Em 28/02/2020 a carteira estava composta por cotas do fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR Fl AÇÕES 

(CNPJ: 33.362.028/0001-28), este por sua vez, se utiliza da prerrogativa contida na ICVM n° 555, artigo 56°, parágrafo 3°, inciso II, que permite a 

ocultação da carteira por até 90 (noventa) dias. A última informação pública é da data de 28/02/2020. Naquela oportunidade a carteira estava 

composta por Investimentos no Exterior (58,18% do PI), Valores a pagar/receber (19,44 do PL), Títulos Federais (10,81% do PL), Derivativos (9% do 

PL), Operações Compromissadas (1,57% do PL). 

Rentabilidade:  

Em razão do início do fundo não é possível avaliar a rentabilidade do Fundo. 

Taxa de Administração: 

A taxa de administração está em linha com as práticas adotadas pelo mercado para fundos com estratégia semelhantes. 

Risco: 
Os principais riscos que o Fundo incorre estão diretamente relacionados a mercado. 

Enquadramento:  

O regulamento do fundo analisado (v. 29/10/2019), está devidamente enquadrado quanto ao disposto no Art. 9°-A, Inciso II da resolução CMN n° 

3.922/10 e alterações, não havendo, portanto, impedimento legal para recebimento de aportes por parte do RPPS. 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua XV de novembro, 204- 1° Andar-Centro - Santos - SP 

CEP: 11010-150 - Telefone: (13) 3878-8400 
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MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 
CRÉDITO E MERCADO 

— 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 33.913.562/0001-85 

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de MARINGÁ 

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2020 permite alocação máxima no limite superior de até 10% em fundos enquadrados no 

Artigo 9°-A, Inciso II, da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a carteira não apresenta ativos (base Março/2020), havendo margem para novos 

investimentos até o limite superior de R$ 40.680.617,54. Dado o PL do FUNDO (base Março/2020), e o possível investimento do RPPS, ha suporte de até R$ 

12.251.091,45 para novos investimentos no FUNDO. 

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo e não possui ativos em fundos com estratégias semelhantes (Ações Exterior). 

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo, bem como o aumento da exposição em 

fundos desse segmento. Em razão do RPPS possuir diversificação da carteira, mantendo uma considerável exposição em renda variável, em especial Ações Livres, 

onde a carteira é composta por empresas brasileiras. Em razão também, do fundo apresentar uma Gestão Ativa, se posicionando de acordo com as imposições do 

mercado; analisando e compondo a carteira de forma mais criteriosa, utilizando critérios como: mudança disruptiva, governança corporativa e questões 

socioambientais; tudo isso só sendo possível por conta da concentração em poucos papeis. 

O fundo se beneficiou também, de um momento em que o S&P e a taxa de câmbio, apresentaram uma correlação negativa, onde a taxa de câmbio subiu, e o 

índice americano caiu, ocasionando ao fundo uma rentabilidade diferenciada para um momento de crise; o aumento da taxa de câmbio, que seria um ganho para 

investidores Brasileiros, que realizaram investimentos no exterior, acabaram por minimizar as perdas que o mercado apresentou nesse mesmo período. 

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados primeiramente do segmento do longuíssimo prazo, visando se adequar a 

estratégia, posteriormente se houver necessidade, resgatar do segmento de longo prazo 

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN n° 

4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2°, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS. 

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução CMN n° 3.922/10, 

Artigo 1°, § 1°, Inciso VI, e § 30, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS. 

Fundo destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, nos termos da Instrução CVM n° 555/2014. Caberá ao RPPS observar as condições necessárias para 

estar apto a realizar aportes no fundo, em especial as disposições contidas no Artigo 6° da Portaria MPS n°300/2015. 

Santos, 04 de maio de 2020 

"2/74/4:-Ii 

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 

Crédito  8,t  Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua XV de novembro, 204- 1° Andar - Centro - Santos - SP 

CEP: 11010-150 - Telefone: (13) 3878-8400 
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CRÉDITO EeMERCADO MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE MARINGÁ 

Data base da análise: 28/02/2020 

Disclaimer 

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido 

ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de 

prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor 

mobiliário ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações 

coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. 

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações 

aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser 

consideradas como tais. 

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus 

materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para 

as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável 

pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários); 

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além 

da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores 

mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem 

como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas 

observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. 

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia 

de resultados futuros ou a isenção de risco. 

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da 

Resolução CMN n° 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 

Credito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. 
Rua XV de novembro, 204- 1° Andar - Centro - Santos - SP 

CEP: 11010-150 - Telefone: (13) 3878-8400 
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INFORMAÇÃO FISCAL - AUDITORIA DE ANÁLISE DO FLUXO FINANCEIRO 
SEI N° 40/2020/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME 

CONCLUSÃO 

5.1. Submete-se esse relatório como Informação Fiscal para verificação da Coordenação de 

Auditoria. 

5.2. Recomenda-se fortemente ao Ente as providências descritas no item 3.1.6, 

notadamente, no que trata dos seus demonstrativos contábeis e da retificação dos DIPR para 

constar como receitas de fundo financeiro os aportes para cobertura de benefícios e 

cobertura de despesas administrativas. 

5.3. Demais disso, não foram verificadas outras situações de descumprimento de critérios 

de regularidade no funcionamento do RPPS, tendo-se em consideração apenas os fatos 

específicos analisados nessa auditoria direta de fluxo financeiro. Ao longo desse relatório 

foram feitas recomendações e alertas a gestão do RPPS, as quais podem ser objeto de nova 

verificação em auditorias futuras. 

5.4. A verificação restringiu-se aos períodos, documentos e informações mencionados neste 

Relatório e foram aplicadas técnicas de amostragem na realização da auditoria. Portanto, 

não foi examinada a totalidade dos atos envolvendo o RPPS, desde a sua criação. Não se 

verificou folhas de pagamento, documentos de repasse ou outros documentos que não 

aqueles descritos no TSD, nem se adentrou em aspectos atuarias, da composição em si da 

carteira de investimento ou mesmo numa análise percuciente dos valores devidos e 

repassados ao RPPS. 

5.5. Recomenda-se pelo arquivamento desse procedimento; bem como, pelo princípio da 

transparência, que seja compartilhada ao ente público cópia deste relatório com os anexos 

elaborados pela auditoria. 



este um cate coluna aqui paga agUPW ror ata 

0.00 	54245.85966 ggs 	MJ-AJUSTE PAPA PERDAS EIA 

3.1.6. Foram detectados alguns outliers em contas espeelfieas dos balanceies financeiros, sob os quais foram 
feitos guestionamentos ao setor contábil do RPPS, assim resumidos: 

III - Auditoria: "A que se refere no mês de março (BF respectivo), os dispêndios a título de "Realizável - 
Cancelamento. Cisão, Fusão etc. 

Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): "Esse cancelamento são os rendimentos negativos do mês que são 
abatidos da receita ou provisionados para abatimentos nos meses seguintes, mas deve estar com alguma falha 
neste balanço, pois quando é aproveitado ele deve diminuir este valor, vou entrar em contato com o nosso 
istema para parametrizar conforme o TCE-PR. 

r  Pagamentos E atraente' entários (VIII) 61.027.108,28 

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 

8 

Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. 54.130370,64 

,06 

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 

Outras Operações 0,00 

Saldo em E spécie para o E xercicio Seguinte (IX) 407.146.151,33 

Caixa e Equivalentes de Caixa 407.146_151,33 

Realizável 0,00 

TOTAL ()C) = 505.374.786,11 

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIARIO 

Beneficiários Jan Fev mar Abit Mai Jun Jul Age Set Out Nov O 

Aposentados 1 2 4 

Pensionistas 0 O O 

r 
Total 1 2 4 

Obs.: Tobl de Perdas em Apli ações Financeiras para compensar contabiknente nas receitas com rendimentos nos próximos meses. 	54.130.570,64 

Relatório Elaborado Pela Contabilidade - Sujeito a Alterações. 

I - Auditoria: "Existe uma diferença no Balanço Financeiro encaminhado referente ao mês de abril/2020, no 
valor de R$ 10.333.673,09... 

Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): "Essa diferença se refere a apropriação de uma parte dos rendimentos 
negativos de fevereiro e março, tivemos nesses meses um resultado negativo de aproximadamente R$ 55 milhões, 
então nos meses seguintes vamos apropriando esse prejuízo, no mês de abril foi esse valor, em maio foi R$ 
11.081.270,93. 

O Consulta Conta Corrente 361110701. AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁMOS 
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II - Auditoria: "Me confirme, a que se referem essa Transferências Financeiras mensais. Essa é do mês de 
abriU2020 (instantâneo do Balancete do Balancete do Fundo Financeiro). Caso sejam para integralizar afolha 
dos segurados do Fundo Financeiro, também me informe por que não houve no mês de março? 
Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): "Essas transferências se referem a repasses realizados pela prefeitura 
(executivo) os R$ 9.200.000,00 foi o aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro, e 
os RS 200.000,00 são transferência da Taxa de Administração para custeio do Órgão Gerenciador. No mês de 
março não houve, pois realizamos o pagamento dos beneficiários do Fundo Financeiro com recurso de superávit 
financeiro. 

... essas transferências não constam nos DIPRis encaminhados pela UG através do CADPREVWEB/ME. 

Julho Prefeitra Muridprd de Maringá Rnanceiro 1RANSF-ADM 09/07/21319 205.000,00 

Juba Prefeitura Municipal de Maringá financeiro TRANSF-ADM 30/07/2019 170.000,00 

Julho Prefeitura Municipal de Maringá Financeiro TRAMSF-INS 09/07/2019 3.940.000,013 

Julio Prefeitura Municipal de Maringá Ananceiro TRANSF-INS 30/07PD19 7.500.000,00 

Agosto Prefeitura Municipal de Maringá Financeiro 1RANSF4DM 23/08/21319 125.000,00 

Agosto Prefeitura Municipal de Maringá Financeiro TrtANSF-ADM 29P38/2019 170.000,00 

Agosto Prefeitura Municipal de Maringá R:lanceiro 1RANSF-INS 29/00/2019 7.500.0130,00 

Setembro Prefeitura Municipal de Maringá Financeiro TRANSF-ADM 19/09/2019 99.000,130 

Setembro Prefeitura Munidpal de Maingá Financeiro TRANSF-ADM 27/09/2019  150.000,00 

Setembro Prefeitra Munidpal de Maringá Financeiro 1RANSF-INS 27/09/2019 7.600.000,00 

Outubro Prefeittra Munidpal de Maringá Fmanceiro TRANSF-ADM 14/10/2019 150.000,00 

Outubro Prefeitura Municipal de Maringá Financeiro TRANSF-ADM 75/10/2019  150.000,00 

Outubro Prefeitura Munidpal de Maringá Financeiro TRANSF-INS 25/10/7019  7.6130.000,00 

...reforço de se retificar os DIPR para contemplar essas receitas. 

IV - Auditoria: "Por fim, na Matriz de Saldos Contálwis de vocês (MSC/S77V) há um registro de "títulos de 
responsabilidade do tesouro", a que se refere: e. 	MSC/I 2/2019. 
Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): "Eâe .  valor se refere aos nossos títulos públicos, comprados 
diretamente do Tesouro Nacional pela distribuidora Uniletra (Os quais atualmente foram transferido para 
custódia da XP Investimentos devido a liquidação extra judicial da Uniletra). Conforme extrato encaminhado". 

Ir Ir Ir r ir r r 

1 1 4 1 1 09 00 00 00 00 00 00 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 2020 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA- RPPS 

• r /. r p.r r r r r r r 

1 1 4 1 1 09 01 00 00 00 00 00 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00 .2020 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO 7~1 IRO 

r ir r rr r r r r r 

1 1 4 1 1 09 02 00 00 00 00 00 1.1.4.1.1.09.0200.00.00.00.00 2020 11T1JLOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL 

De fato, embora a auditoria tenha recomendando ao ente, por e-mail, que procurasse evidenciar de forma mais 
clara esse investimento, a fim de que não ficasse subentendido que os títulos fossem eventualmente emitidos por 
Tesouro Municipal ou Estadual, o que é vedado ao RPPS. A verdade é que o PCASP só faz 02 (duas) distinções 
entre os títulos em poder do RPPS: uma, em relação ao "Títulos do Tesouro", sem especificar tratar-se do Tesouro 
Nacional; e outra, em relação a títulos do Banco Central. Portanto, a hipótese de evidenciação adotada atualmente 
pelo ente é a possível dentro da realidade do PCASP. Assim, se há reparo a ser feito é no PCASP para ficar mais 
evidente a origem do título como "Tesouro Nacional". 
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