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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2021, às nove horas, reuniram-
se na sala de reuniÕes do lppasso, os membros eleitos e os nomeados
pelo Prefeito Municipal, através das Portarias no 25212019 e 82l2O2A do
Conselho Deliberativo. O Diretor Financeiro procedeu a explanação da
Gestão Econômica e Financeira dos meses de novembro e dezembro de
2O2A. A secretária da Comissão Jaqueline Corazza encontra-se em férias.
lnformou-se também a composição das aplicações financeiras do
IPPASSO do mês de Novembro/2020: Banrisul (12%) - R$ 69.198.281,15;
Banco do Brasú (260/o) - R$ 145.045.047,49; Caixa Econômica Federal
(42Yo) - R$ 235.44.388,01; Votorantin (Za/o) R$ 8.960.608,31; Austro (1Yo)

R$ 3.668.988,25 e Títulos Públicos administrados Pela Caixa Econômica
Federal (17Yo) R$ 93.589.012,75, totalizando em aplicações
R$ 555.898.152,88 existindo disponibilidade financeira em conta corrente
de R$ 8.173,08, totalizando um saldo financeiro de R$ 555.906.325,96.
DezembrolâA20: Banrisul (12o/o) - R$ 71.217.637,72: Banco do Brasil
(27Yo) R$ 152.864.825,58; Caixa Econômica Federal (42Yo)

R$ 243.252.253,00; Votorantin (2Yo) R$ 8.851.053,48; Austro (1%o)

R$ 3.482.410,il e Títulos Públicos administrados Pela Caixa Econômica
Federal (17Yo) R$ 96.826.177,11 totalizando em aplicações
R$ 576.481.687,33 existindo disponibilidade financeira em conta corrente
de R$ 12.67AJ0, totalizando um saldo financeiro de R$ 576.494.357,43. O
CRP está com a validade até o dia 20-03-2021. O lppasso encaminhou
ainda no ano de 2O20, de acordo com a emenda constitucional 10312019,
processo ao ente solicitando a elaboração de projeto de lei para a
alteração da alíquota patronal do lppasso, dos atuais 11o/o para 14a/o.

Neste tempo a Secretaria de Previdência Social prorrogou o prazo para a
implementação da alíquota para 3111212020. Somente agora no mês de
janeiro de 2021, o projeto de lei foi elaborado e enviado para a Câmara de

"*ffi-,ff":;,fuVereadores para a aprovação, sendo que
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comissões. Também, no ano de 2019, foi encaminhado ao ente pedido
para majorar a alíquota suplemêntar que até então era de 1 ,13o/o pâra 2o/o

a partir de janeiro de 2020, isso tudo de acordo com o cálculo atuarial de
2019. Em agosto de 2A2O, foi aprovada na Câmara de Veradores a lei

municipal no 5.50A202A, aumentando a alíquota suplementar para 2o/o, à

contar de janeiro de 2020, visando equacionar o déficit atuarial, através da
receita das contribuiçÕes sociais, sendo que estas contribuiçÕes estarão
sendo regularizadas pelo ente no dia 27rc112021, as quais, atualizadas,
importam mais de R$ 1,1 milhão. Foi apresentada a Comissão a nova
presidente do lppasso, Franceli do Carmo que assumiu a prêsidência no

dia 01/0112021. Nada mais a constar, encerra-se a presente ata, que vai

assinada por todos os presentes. Eduardo André Lucietto, Marli Salete
Nadal da Silva, João Octávio Ferron, Ruberson Stiven, Franceli do Carmo
e Fátima Rita da Silva. L- .,; L ./ // 
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CONSELHO DELTBERATTVO

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência Social
dos Seruidores Municipais de Passo Fundo, no uso de suas atribuiçôes,
em atenção ao disposto no Inciso VI, do Alt. 15 da 4,22L1O5, em
reunião realizada nesta data para examinar o Balanço e Balancetes e
Relatórios de Encerramento do Exercício do ano de 2O2O, previstos na
Lei 4.32íJ16.4 e na Lei 1OUOO (Lei de Responsabilidade Fiscal), os
conselheiros abaixo subscritos, após verificação da documentação
referente ao exercício de 2O2O, são de parecer favorável e aprovam as
contas.

Passo Fundo, 26 de ianeiro de 2O21.
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