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Aos nove dias do mês de julho de 2020, às quatorze horas,
reuniram-se na sala de reuniões do lppasso, os membros eleitos e
os nomeados pelo Prefeito Municipal, através das Portarias n.o

25212019 e 8212020 do Conselho Deliberativo. O Diretor Financeiro
procedeu a explanação da Gestão Econômica e Financêira dos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020.
Primêirâmente, foi mencionado que com a pandemia pelo Covid-19,
as reuniões ficaram suspensas pelos decretos editados pelo
Município. lnformou-se também a composição das aplicações
financeiras do IPPASSO por mês: Janeiro e Fevereiro/2020:
Banrisul (13%) - R$ 72.403.671,4'1; Banco do Brasil (25%) - R$
137.058.159,84; Caixa Econômica Federal (33%) - RS
175.543.00í,18; Votorantin (20lo) R$ 9.969.204,18; Austro (2%) R$
8.699.739,15 e Títulos Públicos administrados Pela Caixa
Econômica Federal (25o/o) R$ í 34.676.232,50, totaíizando em
aplicações R$ 538.350.008,26 existindo disponibilidade financeira
em conta corrente de R$ 58.349,04, totalizando um saldo financeiro
de R$ 538.408.357,30. Marçol20a0: Banrisul (14olo) - R$
73,109.58í,15; Banco do Brasil (25olo) - R$ 131.145.099,61; Caixa
Econômica Federal (32olo) - R$ 168.879.í26,95; Votorantin (2%) Rg
9.874.244,54; Austro (1olo) R$ 6.329.50'1,91 e Títulos Públicos
administrados Pela Caixa Econômica Federal (25yo) R$
130.437.041,95, totalizando em aplicações R$ 519.748.141,87
existindo disponibilidade financeira em conta conente de Rg
26.454,24, totalizando um saldo financeiro de R$ 519.774.596,11.
Abrill2020: Banrisul (14%) - R$ 71.862.226,21; Banco do Brasrl
(25%) - R$ 133.3í0.932,03; Caixa Econômica Federal (3370) - R$ \ ,,

174.384.354,16; Votorantin (20lo) R$ 9.746.319,01; Austro (17o) R$ \ i, !É
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5.812.495,68 e Títulos Públicos administrados Pela Caixa
Econômica Federal (25%) R$ 131.322.786,52, totalizando em
aplicações R$ 526.437.606,30 existindo disponibilidade financeira
em conta corrente de R$ 1.507,31, totalizando um saldo financeiro
de R$ 526.439.í13,61. Maiolzo2o Banrisul (14%) - R$
72.804.726,12; Banco do Brasil (257o) - R$ 135.8í9.776,32; Caixa
Econômica Federal (33%) - R$ 178.055.623,82; Votorantin (2%) R$
9.610.707,75; Austro (1%) R$ 4.682.366,67 ê Títulos Públicos
administrados Pela Caixa Econômica Federal (25%o) R$
133.527.132,37 , totelizando em aplicaçÕes R$ 534.499.282,42
existindo disponibilidade Íinanceira em conta corrente de R$
í.050,63, totalizando um saldo financeiro de R$ 534.500.333,05. O
diretor Íinanceiro informou que o fundo FIC Austro lnstitucionâl PIPE
Bancos passou por mudanças de custodiante algumas vezes, que
em contato com outros RPPS do RS que possuem aplicações neste
fundo, o lnstituto assim como vários outros institutos optaram pela
liquidação do referido fundo em assembleia de cotístas realizada
em 15 de janeiro de 2020. Que no dia 08 de julho de 2020, teve
nova AGC, onde os administradores ficaram de apresentar o plano
de liquidação do fundo em 20 dias. No primeiro sêmestre o lppasso
Recebeu auditoria online do TCE do RS e da Secretaria da
Previdência, segundo o diretor, não houve apontamentos por parte
da SPREV, sendo que referente ao Tribunal não foi concluído.
Houve duas licitaçõês, sendo a primeira para o recadastramento
dos servidores ativos, que teve seu certame cancelado pelo motivo
de que apenas uma empresa participou, mas ofertou um preço
muito acima do estimado. A segunda, referente a assessoria
jurídica, foi vencida pela atual prestadora de serviços com o valor
mensal de R$ 4.532,55, IP 0212020) pelo prazo de um ano,
podendo ser prorrogada. Neste mesmo período, houve um aditivo
de contrato com acréscimo de 2oo/o, para a prestadora de serviços
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de contabilidade (TP 01/20í9), uma vez que houve inclusão de
atividades, bem como a disponibilização de um funcionário 3 x na

semana, no lppasso. o conselho autoriza o pagamento antecipado
da primeira parcela do 13o (gratificação natalina) dos aposentados e

pensionistas no dia 20 de julho 2020. Nada mais a constar, encerra-
sê e presênte eta, quê vai assinada por todos os presentês.

Eduardo André Lucietto, Marli Salete Nadal da Silva, João Octávio


