RELATÓRIO DE GESTÃO PREV-XANGRI-LÁ
EXERCÍCIO DE 2017

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ – PREV-XANGRI-LÁ, entidade
autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, integrante da
Administração Municipal Indireta, que detém autonomia administrativo-financeira, com
vistas à administração do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, instituído
pela Lei Complementar nº 068 de 28 de fevereiro de 2014.
Zelando pelo dever de transparência, a Diretoria Executiva
apresenta este relatório demonstrando o trabalho desenvolvido na Gestão do
Patrimônio desta Autarquia em 2017, na certeza de ter cumprido a missão e honrado
a confiança que nos foi depositada por todos os segurados do PREV-XANGRI-LÁ,
bem como pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal.
A Gestão Administrativa e Financeira do Instituto está vinculada
à orientação, supervisão, controle e fiscalização do MPS, bem como à observância
das normas gerais de contabilidade e atuária, com vistas a garantir o equilíbrio
financeiro e atuarial.
A receita da Autarquia é proveniente da contribuição do ente
empregador, com alíquota patronal de 22% sobre a contribuição dos segurados ativos
e inativos; de alíquota de 11% dos segurados; dos rendimentos das aplicações e da
compensação financeira.
Os recursos do Instituto somente podem ser utilizados para
pagamento de benefícios previdenciários, com exceção do valor destinado à taxa de
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administração (equivalente a 2% do valor total da remuneração dos servidores do ano
anterior), utilizada para o pagamento das despesas de custeio da unidade gestora.
O PREV-XANGRI-LÁ, seguindo as diretrizes estabelecidas em
sua Política de Investimentos, despendeu seus esforços visando aplicar, no exercício
de 2017, os seus recursos financeiros disponíveis em operações financeiras que
trouxessem o menor risco de mercado, considerando o cenário econômico atual.
O mercado financeiro em 2017 foi marcado por sua instabilidade
e alta volatilidade, apesar da turbulência do mercado, em especial no mês de maio
em que houve desvalorização dos IMAS, os investimentos em renda fixa obtiveram
bons ganhos no período (NTN-B, IMA-B, IRFM).
A carteira de investimento do PREV-XANGRI-LÁ contempla
exclusivamente títulos de renda fixa, na qual apresentou Perfil de Risco de Mercado
Adequado para renda fixa, com altas perspectivas de proteção e média volatilidade,
frente ao contexto atual do mercado.
Em relação à exposição de risco de mercado os fundos de
investimentos, assim estão distribuídos: 43% de sua carteira de investimentos é
composta de ativos de riscos médio/alto, em torno de 21% são ativos de riscos
baixo/médio e 36% da carteira possui ativos em sua composição de risco baixo.
Conclui-se que a carteira de investimento do PREV-XANGRI-LÁ
está de acordo com o cenário econômico, bem como atende os objetivos traçados na
política de investimento de minimizar os riscos e atingir a meta atuarial estabelecida.
Nesta perspectiva, o desempenho dos ativos somaram uma rentabilidade acumulada
no exercício de R$ 2.337.122,44 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e
vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, atingiu uma rentabilidade
de 136,29% da meta atuarial estabelecida (meta atingida 11.1635% e meta atuarial
estabelecida 8,19% - INPC + 6% a.a).
Rua Rio Jacuí, 854, Centro, Xangri-Lá/RS CEP 95588-000 Fone: (51)3689-0623

DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CARTEIRA DE INVESTIMENTO
A Carteira de Investimento do PREV-XANGRI-LÁ está distribuída
entre três instituições financeiras, composta da seguinte forma: Na Caixa Econômica
Federal há maior concentração de recursos, em torno de 49,8%, o restante dos
recursos está dividido entre o Banco do Brasil e Banco BANRISUL, 15,9% e 34,3,
respectivamente.
O saldo das aplicações financeiras no último dia do mês
dezembro, totalizou em R$ 26.335.746,09 (Vinte e seis milhões, trezentos e trinta e
cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e nove centavos). Segue abaixo,
demonstrativo da rentabilidade mensal e a evolução da carteira de investimentos.
Mês/2017
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

SALDO RPPS Rendimentos do mês
R$ 10.001.034,60
R$ 10.684.297,59
R$ 11.268.185,53
R$ 11.346.879,21
R$ 12.058.704,43
R$ 13.382.995,03
R$ 14.022.540,04
R$ 14.766.004,72
R$ 15.273.958,92
R$ 15.863.594,03
R$ 16.395.251,69
R$ 26.344.422,15

Rentabilidade
Atingida
1,6470
1,1424
1,1496
1,3278
0,8219
0,9727
1,3107
0,9666
1,3319
0,7311

R$ 162.049,93
R$ 120.676,17
R$ 128.062,94
R$ 148.693,68
R$ 98.297,00
R$ 128.924,60
R$ 181.409,01
R$ 141.355,45
R$ 200.762,68
R$ 115.135,11
R$ 203.539,02
R$ 27.304,89 0,2271

Rentabilidade
acumulada
1,6470
2,8082
3,9901
5,3709
6,2369
7,2703
8,6762
9,7266
11,1881
12,0010
12,2553
13,9294
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Carteira de Investimento Dezembro/2017
BANRISUL FOCO IRFM- 1 RENDA FIXA
BNRISUL PATRIMONIAL F1 –RENDA FIXA
LP
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA
FIXA
BB IMA B5 FIC RENDA FIXA PREVID. LP
BB IMA B FIC RENDA FIXA PREVIDENC.
CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RENDA FIXA

Alocação
3100424,44

Rendimentos 2017
242628,73

4232485,91

296516,15

1693942,18

191016,1

3826831,3
358469,41
6379512,64

324784,33
12428,91
563037,01

CAIXA BRASIL IMA-B TÍT.PÚB. FI RENDA
FIXA LP
CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP

4369240,11

413442,52

328872,76
129034,81
1916932,56

31268,81
17,940,97
25932,57
324784,33

BB IMA-B 5 Rf LP
Disponibilidade
TOTAL DE ATIVOS

8676,06
26335746,12

DOS SEGURADOS
Em 31 de dezembro de 2017, o Instituto conta com 824
segurados ativos, 44 aposentados e três pensionistas. Nesse exercício, o dispêndio
com benefícios somaram o valor de R$ 2.534.024,53 (dois milhões, quinhentos e
trinta e quatro mil e vinte e quatro reais, cinquenta e três centavos).
Importante destacar que 31% (trinta um) por cento do dispêndio
do recursos foram destinados para cobertura de benefícios acessórios (auxílio-doença
e salário-maternidade).
Em relação à despesa prevista na avaliação atuarial, o PREVXANGRI-LÁ efetivou em dispêndio em aposentadoria e pensões, o valor de R$
1.636.977,48 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e sete
reais e quarenta e oito centavos), este valor representa 73,6% do valor previsto na
despesa atuarial.
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM BENÉFICOS PREVIDENCIÁRIO
BENEFÍCIOS

Ano/2015

Ano 2016

Ano/2017

Nº de
Segurad
os

Dispêndio
R$

Nº de
Dispêndio
Segurad R$
os

Nº de
Segurad
os

Dispêndio
R$

Aposentadorias

4

40398,22

26

R$ 632.364,67

44

1636977,48

pensionistas

1

60274,99

01

R$ 66.506,55

3

102348,63

Benefícios
acessórios

464048,85

R$ 582.622,77

794698,41

Total Pago de Benefícios Previdenciários

2534024,53

Nas tabelas abaixo é possível visualizar a execução orçamentária:
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
CONTRIBUIÇÕES

RECEITA ARREC 2015

RECEITA ARREC 2016

RECEITA ARREC 2017

Ente Patronal

R$ 4.593.837,81

R$ 4.939.406,97

6882375,81

Segurado

R$ 2.260.648,27

R$ 2.512.109,72

3525264,5

Multas e juros

R$ 107.740,55

R$ 151.881,99

150202,73

Rendimentos

R$ 0,00

R$ 1.704.532,17

2337122,4

R$ 27.136,43

3376

R$ 9.335.067,28

12.898341,44

Outras receitas
TOTAL DE
RECEITAS

R$ 7.565.899,73

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
Despesas
Total despesa
Administrativa
Despesas c/pessoal
Administrativas
Despesa c/pessoal
Despesa Tributária/Patronal
Total de despesas
previdenciárias

Ano 2015
R$ 178.947,71

Ano 2016
R$ 489.907,94

Ano 2017
490267,37

R$ 117.860,69
R$ 90.669,47
R$ 88.278,24

R$ 564.722,06

R$ 128.014,93
R$ 244032,32

205389,83
124.996,03
159.881,51

R$ 1.281.493,99

2534024,53
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TOTAL DE DESPESAS ADM+
R$ 1.308.791,78
PREV.

'R$ 1.771.403,93

3.024.291,90

Na tabela abaixo, é possível visualizar o demonstrativo dos
gastos e o saldo da taxa de administração.
ANO

TAXA
ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS CUSTEADAS

SOBRA DE RECURSO

2014

R$ 162.924,54

R$ 13.568,57

R$ 149.355,97

2015

R$ 436.103,62

R$ 186.420,55

R$ 249.683,07

2016

R$ 493.608,64

R$ 465.633,34

R$ 27.975,30

2017

R$ 543.261,12

R$ 490.630,15

R$ 52.630,97

Reserva da taxa de Administração

R$ 479.645,31

Na tabela abaixo, é possível visualizar o resultado das
avaliações atuariais, a partir da implantação do PREV-XANGRI-LÁ.
RESULTADO APRESENTADO NAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS:
EVOLUÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
DATA BASE

VALOR DO RESULTADO

DÉFICIT/SUPERAVI
T

ALÍQUOTAS
NORMAL

SUPLEMENTA
R

31/12/2014

(29.343.315,09)

Déficit

23,75

9,25

31/12/2015

-30913574,57

Déficit

23,58

9,42

31/12/16

-39154819,52

Déficit

22,55

10,45

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Além

das

atividades

rotineiras

de

cunho

administrativo

(protocolo, arquivo, patrimônio, folha de pagamento, compras e licitações, orçamento,
contabilidade,

etc.)

e

previdenciário

(prévias

de

aposentadoria,

extratos

previdenciário, perícias médicas, o PREV-XANGRI-LÁ atendeu as demandas
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impostas, através de envio de relatórios, pelo Ministério da Previdência Social e
TCE/RS, bem como realizou as seguintes atividades em destaque:
 No período em questão procedeu-se à análise e concessão de benefícios
previdenciários, em especial concedeu-se 21 benefícios de aposentadoria,
atendendo a todos os requerimentos e processos aptos a sua concessão;
 Oportunizaram-se cursos de formação e capacitação na área previdenciária de
servidores e conselheiros;
 Realizaram-se reuniões trimestrais com a participação ativa dos membros dos
Conselhos e Comitê de Investimento com vistas à prestação de contas
trimestrais e acompanhamento do desempenho da carteira de investimento e
esclarecimentos sobre o mercado financeiro de Técnico da Empresa
Referência;
 Participação ativa dos membros do Conselho de Administração e Comitê de
investimento;
 Aparelhou-se

o

ambiente

físico

do

PREV-XANGRI-LÁ,

adquirindo

equipamentos de informática (computadores, nobreak, banco de dados)
apresentando em seu aspecto geral ambiente operacional adequado,
oferecendo conforto e segurança para o desempenho das atividades dos
servidores e o bom atendimento aos usuários.
 No presente exercício nomeou-se os servidores efetivos do quadro de pessoal
- PREV-XANGRI-LÁ;
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METAS PARA 2018:
A Diretoria do PREV, além dos serviços administrativos já
mencionados e executados no exercício, possui outros objetivos e metas a serem
cumpridas no ano de 2018, quais sejam:
 Promover revisão e alteração da legislação conforme proposto pelo auditor
do MPS, item 4.11 do relatório de auditoria do MPS, visando a harmonização
da legislação, bem como evitar futuras demandas judiciais;
 Incentivar que os Conselheiros do PREV-XANGRI-LÁ participem de cursos,
seminários e congressos com o objetivo de ampliar conhecimentos na área
de RPPS;
 Diligenciou-se com a Procuradoria Municipal informações acerca do Registro
de RPPS, no período de 1993 a 2002, com vistas ao ingresso de ação
judicial;
 Oportunizou-se reunião do Atuário com os conselheiros a fim de explanar o
resultado atuarial, bem como dirimir dúvidas relativas à matéria.
 Destaca-se ainda que foi objeto de esclarecimento o valor a ser recolhido
como Taxa de Administração, considerando que a Lei Complementar nº
068/2014 estabelece o limite da taxa de administração de 2% sobre a folha
total da remuneração bruta dos servidores, contudo o recolhimento da
taxa se dá com base na contribuição patronal do exercício.
 Buscar soluções com os conselheiros quanto a locação, aquisição ou
construção de imóvel para fins de instalação do PREV-XANGRI-LÁ.
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 Promover a realização de perícia médica dos segurados do PREV-XANGRILÁ em parceria com o Município.
 Convém observar, que o Executivo está em vias de implantação de perícia
médica municipal, tal medida visa reduzir o volume de atestados médicos e
acompanhar a saúde do servidor.

Por fim, submetemos o presente RELATÓRIO DE GESTÃO desta Autarquia relativo ao ano de 2017, à apreciação, na certeza de termos cumprido
com a nossa responsabilidade. Assim, colocando-nos à inteira disposição para quaisquer informações e esclarecimentos que se fizerem necessários, sendo que a documentação relativa ao exercício fica disponível na Autarquia para conferência.
Xangri-Lá, 09 de março de 2018.
Heloísa Alves da Rosa
Diretora Presidente
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