INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV
Gabinete da Presidência

Campinas, 27 de janeiro de 2017.
Oficio n", 16/2017 - GP
Senhor Presidente,

Relatório das principais ações, tratamentos e encaminhamentos de questões
relevantes ao desenvolvimento da gestão do CAMPREV, levados a efeito
pela Presidência no exercicio de 2016.
Em atenção ao rol de competências institucionais desse Conselho Fiscal do
CAMPREV, reportando-me as principais ações, tratamentos de questões e
encaminhamentos de providências relevantes ao desenvolvimento da gestão deste
instituto, levados a efeito por sua Direção Executiva, no exercício de 2016. na
condição de Diretor-Presidente, adiante apresento o seguinte relatório:
.
L CONVOCAÇÃO
CAMPREV

DOS APROVADOS

NO CONCURSO

PÚBLICO DO

Com a Lei Complementar n? 58, de 09 de janeiro de 2014 e homologação do
primeiro concurso público do Instituto, convocamos 15 aprovados para as
diversas diretorias do CAMPREV.
Com isso, o CAMPREV passa a contar com quadro propno de servidores
autárquicos concursados, detentores de conhecimento técnico em áreas
especializadas de contabilidade, economia, auditoria, entre outras, o que
proporcionará à gestão manter pessoas da sua administração funcional na
interface com empresas especializadas contratadas para desenvolvimento de
atividades em áreas como, por exemplo, contabilidade e ALM, e,
consequentemente, com tal medida, se dá atendimento a indicativos de
providências do egrégio Tribunal de Contas, reiterados por esse órgão em várias
decisões sobre o exame de prestação de contas do Instituto. Certamente, que
ainda haverá necessidade de um período de transição e capacitação desses novos
servidores, mas a médio prazo, a expectativa é que eles possam agregar
competência técnica em áreas críticas para a realização das formalidades deste
Instituto.
1 - REALIZAÇÃO DO CENSO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS
Conclusão do Censo Previdenciário dos 8.500 (oito mil e quinhentos) servidores
inativos e início do Censo Funcional (cadastramento e recadastramento) com
Rua Sacramento, o' 374 - CEP 13.01~210 - Fone (19) 37314500 - (19) 37314507

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV
Gabinete da Presidência

coleta e digitalização de documentação e de caracteristicas biométrícas de 17.850
servidores ativos da Administração da Prefeitura Municipal de Campinas, com
visitas a domicílio dos servidores em afastamentos.
2
CONTINUIDADE
PREVIDENCIÁRlA.

DOS

SERVIÇOS

DE

COMPENSAÇÃO

De acordo com a lei n? 9.796 que regulamentou e estabeleceu critérios para a
compensação fmanceira, da Medida Provisória n? 496, de 19 de julho de 2010; e
da Instrução Normativa INSS N° 50, de 4 de janeiro de 2011; o CAMPREV, por
meio destes instrumentos legais, organizou a operacionalização da compensação
financeira prevista na Constituição Federal, que resultou numa recuperação do
valor estimado de R$ 85.032.071,40 (oitenta e cinco milhões trinta e dois mil
setenta e um reais e quarenta centavos), bem como, de acordo com levantamento
realizado pela FIPE, em conformidade com a Súrnula Vinculante n". 08, que trata
do prazo prescricional, com os processamentos das informações no sistema
COMPREV no periodo de contratação da Fundação, evitamos a prescrição do
direito de compensação no valor estimado de R$ 11.364.948,20 (onze milhões
trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte
centavos).
3.
EMISSÃO
DO
PREVIDENCIÁRlA

CRP:

ATESTADO

DE

REGULARIDADE

Considerando a fundamental exigência do Ministério da Previdência Social, cujo
atendimento se faz imprescindível para o reconhecimento de regularidade do
RPSS dos órgãos de regulação do mencionado ministério, de início se informa a
esse Conselho Fiscal que o CAMPREV obteve, sem qualquer pendência, o
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), válido até o final do primeiro
semestre de 2017.
4. CONTlNUIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ELETRÔNiCA DOS
PROCESSOS PREVIDENCIÁRlOS E FOLHA DE PAGAMENTOS
Com a implantação e execução do sistema informatizado de gestão
previdenciária, verificamos a necessidade de inserção de novos módulos, que são
imprescindíveis para o perfeito funcionamento do Instituto. Assim, iniciamos
estudos para adequação de novos módulos no sistema de gestão eletrônica, que
atenderá a gestão de folha de pagamentos.
4. CONTlNUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓP~O
INSTITUTO.
/"
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Através da Concorrência n". 01/2015, contratamos a empresa INCORPLAN
Engenharia Ltda. para realização de obras de construção da sede própria do
CAMPREV, atendendo demanda de mais de 10 (dez) anos dos servidores e às
orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE.
5. ADIMPLÊNCIA REGULAR DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
O CAMPREV está em dia com o pagamento de precatórios. Nos autos do
processo Geral de Gestão n° 4591/11 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por sua Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (DEPRE 5.1),
tem-se despacho proferido pelo senhor Desembargador Pires de Araújo,
coordenador do órgão, conferindo o reconhecimento de adimplência de
pagamento de precatórios ao CAMPREV, que, inclusive, constitui o teor de
Certidão.
6. ESFORÇO DA GESTÃO PARA O ENFRENTAMENTO
FINANCEIRO

DO DÉFICIT

Alinhada às preocupações relacionadas ao dever do CAMPREV de dar
enfretamento ao crescente déficit financeiro se consigna que a gestão mantém
técnico especializado que trabalha na elaboração de um modelo de programa de
previdência complementar a ser oferecido aos novos servidores municipais. Esta
medida significará um ponto de corte no número de novos segurados
dependentes do RPPS em sua estrutura atual. O que, por sua vez, reduzirá a
velocidade do crescimento do déficit. Igualmente se informa que a gestão
encaminhou à apreciação do Chefe do Poder Executivo Municipal proposta para
a criação legal de autorização que classifique os ativos imobiliários do
CAMPREV, atuais e os que vierem a ingressar em sua esfera patrimonial, em
ativos previdenciários, para fins de todos os efeitos possíveis de serem emanados
das normas da Resolução 3922 do Conselho Monetário Nacional, relacionadas a
negociações e investimentos em fundos imobiliários e de participações,
envolvendo bens próprios. Medida necessária, uma vez que a supracitada
resolução do o CMN: "Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes

próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios. "E a mesma resolução em seu artigo 9° estabelece que:
Art. 9° As aplicações no segmento de imóveis serão
efetuadas exclusivamente com os imóveis vinculados
por lei ao regime próprio de previdência social.
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Parágrafo único. Os imóveis de que trata o caput
poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de
fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam
negociadas em ambiente de bolsa de valores.
No mesmo sentido, informa-se, ainda, que o Conselho Municipal de Previdência
(CMP), órgão superior da administração do CAMPREV, numa manifestação
inequívoca de comprometimento com a busca de solução para o supracitado
déficit financeiro, aprovou Política Anual de Investimento (pAI) - 2015, com
indicativo expresso quanto ao dever da direção executiva do Instituto levar a
efeito estudos de novos modelos de gestão e medidas que visem concorrer para a
erradicação, ou ao menos a mitigação, do déficit do Fundo Financeiro.
Atenciosamente,

rco

'

í"\.l.\.\.

José Ferreiré Cam os Filho
Diretor PresideAte do CAMPREV

Ao lImo. Senhor
Elias Cruz
MD. Presidente do Conselho Fiscal do CAMPREV
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Oficio DF n" 026/2017 .

Campinas, 27 de janeiro de 2017.

Prezado Senhor:
Em virtude do encerramento de meu mandato, encaminho anexo, o Relatório de Atividades e
Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2016 .
Encaminharei uma via para o Presidente do CMP, através do Of. DFI9/17.

Sendo o que se apresenta para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

'
L-~~
;l

ANT(~IIA FRANCISCA
OS SANTOS
DIRETORA FINANCEIRA

limo. Sr.
Elias Lopes da Cruz
M.D. Presidente do Conselho Fiscal do CAMPREV.
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Ao
Conselho Fiscal
AlC Elias Lopes da Cruz
Presidente do Conselho Fiscal do Camprev

RELATÓRIO DE GESTÃO
1 - ACOMPANHAMNETO E GESTÃO JUNTO À GAP Consultoria Contábil,
Referente aos Balancetes Isolados, Conta Contábil e Conta Corrente, Conciliação Bancária,
Atualização Cadastral, Balanços nos Sistemas Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e
Econômico que são enviados ao TCESP/AUDESP.
2 - INVESTIMENTOS
Banco BVA
Na gestão de 2007-2012, foram realizados investimentos em Fundos que eram compostos
por papéis do Banco BVA Na data de 19/10/2012, o Banco BVA entrou em procedimento de
intervenção pelo Banco Central do Brasil - Bacen. Em 19/06/2013, foi decretada a
liquidação:
FUNDO ELO - Fundo de Investimento Renda Fixa ELO
Em 10/02/2011, foi aplicado o valor de R$ 18.900,000,00 (dezoito milhões e novecentos mil
reais). Na data de 21/09/2011 foi efetuado resgate no valor de: R$2.900.000,OO(doismilhões
'- e novecentos mil reais),referente ao desenquadramento do fundo devido os recursos
aplicados superarem o limite permitido no Art 7°, inciso 3°. Em 27/09/2013 foi realizado
resgate financeiro programado no valor de R$ 13.409.176,35 (treze milhões, quatrocentos e
nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Contabilizando uma perda
financeira no valor de R$2.520.823,65 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e
vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).
FUNDO DIFERENCIAL - Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo
Em 11/01/2012, foi aplicado o valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais). Em
26/07/2012 foi efetuado nova aplicação financeira no valor de R$ 6.600.000,00 (seis milhões
e seiscentos mil reais). Na data de 10/04/2014 foi resgatado o valor de R$ 15.304.588,70
(quinze milhões e trezentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta
centavos). Contabilizou uma perda financeira de R$ 8.295.411,30 (oito milhões e duzentos e
noventa e cinco mil e quatrocentos e onze reais e trinta centavos).
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FUNDO MULTISETORIAL BVA MASTER 11I- FIDC
Em 29/0712011, foi aplicado o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).
Atualmente resta um saldo do Patrimônio Liquido no valor de R$ 56.304,71 (cinquenta e seis
mil trezentos e quatro reais e setenta e um centavos). Nesta data resta uma perda
acumulada de R$ 2.543.695,29 (dois milhões e quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos
e noventa e cinco reais e vinte e nove reais). Em 15/08/2014 foi enviado oficio de nO150/14
aos administradores do Fundo solicitando informações atualizadas sobre providencias
adotadas e andamento da situação do Fundo. Até o momento o Fundo encontra-se em Ação
Judicial.
- FUNDO MULTISETORIAL ITALlA - FIDIC
Em 20/06/2012, foi aplicado o valor de R$ 1.999.999,99 (um milhão e novecentos e noventa
e nove reais e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Atualmente
resta um saldo do Patrimônio Liquido no valor de R$ 173.057,02 (cento e setenta e três mil,
cinquenta e sete reais e dois centavos). Nesta data resta uma perda acumulada de R$
1.826.942,97 ( um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e
noventa e sete centavos). Em 15/08/2014 foi enviado oficio de nO149/14 aos administradores
do Fundo solicitando infonnações atualizadas sobre providencias adotadas e andamento da
situação do Fundo. O fundo envia mensalmente relatório sobre a situação dos devedores.
Banco MORADA
Na gestão de 2007-2012, foram realizados investimentos em Fundo (Urca FI RF CP
Previdenciário) que era composto por papéis do Banco Morada. Na data de 28/04/2011 foi
decretada intervenção Extrajudicial pelo Banco Central do Brasil- Sacen.
Conclusão: Foram aplicados R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e após a intervenção,
no ano de 2013 iniciou o cronograma de amortizações parciais realizadas sempre no ultimo
dia útil do mês de novembro de cada ano com a entrada de recursos aos cofres do Instituto
até o presente momento. O CAMPREV ingressou junto à Promotoria de Justiça de Campinas
para apuração de eventuais irregularidades em investimento financeiro de recursos de
Instituto de Previdência, e que resultou na manifestação da promotora pelo arquivamento.
3 - SUPERAVIT TECNICO ATUARIAL
-Foram criadas as LEIS COMPLEMENTARES N° 153 de 08/11/2016 e 154 de 22/11/2016,
que dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários, autoriza a transferência de
superávit financeiro de Fundos Previdenciários e dá outras providencias.
Alteram
dispositivos da Lei Complementar nO10/04- Que cria e organiza o Instituto de Previdência
Social do Município de Campinas - CAMPREV e dá outras providencias, respectivamente.
No Relatório Técnico Atuarial foi registrado superávit financeiro do Fundo Previdenciário,
apontado nos cálculos atuariais, poderá ser revertido ao Fundo Financeiro de acordo com a
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legislação previdenciária e eventual insuficiência financeira do Fundo Previdenciário deverá
ser suportada pelo Poder Executivo Municipal, suas autarquias, fundações e Poder legislativo
Municipal, que assumirão a integralização da folha de benefícios.
Este superávit foi usado para cobertura de déficit das folhas de pagamentos dos Servidores
Inativos e Pensionistas nos meses de novembro, dezembro e 13° salário do ano de 2016, no
valor total de R$ 83.559.827,47 (oitenta e três milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil e
oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos).
Do total utilizável do superávit do financeiro atuarial do Fundo Previdenciário, no valor de R$
114.000.000,00, ainda resta um saldo de R$ 30.440.172,53. O saldo restante servirá como
base para o Camprev obter suficiência financeira para poder pagar uma folha de bruta de
inativos, sem que haja repasse antecipado de valores por parte dos Entes, terminando assim
com o chamado Encontro de Contas.
TERMINO DO ENCONTRO DE CONTAS ENTRE CAMPREV E PMC
Conforme reunião datada de 16/01/2017 entre representantes deste Instituto
representantes da PMC foi acordado o termino do encontro de contas entre os entes a fim
que a partir de janeiro de 2017 (ata assinada pelos presentes na reunião).
Tendo o Camprev saldo financeiro para pagar integralmente o valor de 01 (uma) folha
Inativos, esses valores serão "devolvidos" ao Instituto quando os Entes efetuarem
repasses do mês.

e
de
de
os

ACORDO:
Foi firmado acordo com a PMC, a fim de cobrir a Divida Patronal de Contribuições, sobre
- servidores ativos do exercício de 2016, publicados no D.O.M. na data de 02/01/2017.
4- DIREITOS DEIXADOS- COBRANÇA;
Nesta Gestão foi implantada a cobrança de devedores junto ao CAMPREV, referente aos
Direitos Deixados (credito) e estabelecidos acordos de pagamentos parcelados através de
contratos firmados entre as partes. Estes acordos totalizam ao CAMPREV o valor de R$
603.583,17 (seiscentos e três mil e quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos).
5- DIRF;
Regularização da DIRF (declaração de informe de rendimentos para Receita Federal) entre
as Diretorias Previdenciária e Financeira, eliminando a inscrição em malha fina por parte da
Receita Federal aos Servidores e Fornecedores do CAMPREV.
6- CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS
Foi ofertado junto aos servidores da Diretoria Financeira a possibilidade de participações em
Cursos e Palestras, Eventos e Congressos, pertinentes aos assuntos inerentes ao RPPS.
3
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7- ADMINISTRATAÇÃO DE RECURSOS - Carteira de Investimentos
Iniciou a gestão com o Patrimônio liquido de R$ 139.000.000,00 (cento e trinta e nove
milhões de reais) e com fechamento em dezembro/2016 no valor de R$ 432.219.939,44
(quatrocentos e trinta e dois milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e trinta e nove
reais e quarenta e quatro centavos), superando a meta atuarial em 44,7%.
8- PATRONAL DOS INATIVOS - retirada do balanço
Atendendo as orientações do Auditor do MPS - Sr. Ciro Milliole contidas no Relatório de
Auditoria, foi excluído do Balanço Patrimonial o valor de R$ 288.588.343,83 (duzentos e
oitenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e
oitenta e três centavos), referente a Divida Patronal do Fundo Financeiro. O valor do
Patronal sofre a Folha de Inativos, foi pago indiretamente através da Cobertura de Déficit,
visto que se os Entes repassassem o valor de Patronal de Inativos, a Cobertura de Déficit
cobrada seria menor (exatamente no mesmo valor do Patronal).
9- COMPREV -ANDAMENTO - OPERACIONAL ESPECIALIZADA
A Compensação Previdenciária realizada entre o CAMPREV e o INSS/MPS na gestão
anterior era efetuada por servidores do próprio CAMPREV. Na gestão atual foi celebrado
contrato com a empresa FIPE que recuperou o valor de R$ 223.300.639,63 (duzentos e vinte
e três milhões e trezentos mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)
com as compensações previdenciárias.

10- OBTENÇÃO DO CRP
A Certificação de Regularidade Previdenciária do Município foi obtida em todos os semestres
da Gestão, sem que houvesse prejuízos nos repasses Federais.
11- CRIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO PARA INVESTIMENTOS
Atendendo a Portaria nO 440/2013 do MPS, criamos o Cadastramento dos Gestores e
Administradores de Fundos e Instituições de Investimentos, bem como, o cadastramento dos
Fundos de Investimentos que compõem o portfolio de investimentos do CAMPREV,
atualizado semestralmente.
12- PPA - CONSTRUÇÃO DA SEDE E REFORMA E OUTRAS UNIDADES (FAS/FASC);
EQUIPAMENTOS:
Elaboração do PPA, LDO e LOA que contempla a construção da sede do CAMPREV e
demais benfeitorias (reforma e equipamentos) nas unidades do CAMPREV.
13- CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS - CONEXAO:
_
Esta gestão celebrou a contratação da CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS - CONEXAO
INVESTIMENTOS IMOBILlARIOS, para acompanhamento e orientações quanto à Carteira

I··
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de Investimentos e participações em assembleias de Fundos de Investimentos.
14- NOVA COMPOSiÇÃO DO COMIN:
No ano de 2015 com o ingresso dos Servidores Concursados junto ao quadro de funcionários
do CAMPREV, podemos recompor o Comitê de Investimentos com a maioria dos membros
certificados com CPA-10.
15- INTERFACE COM O BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DE FOLHAEm virtude
da não participação do Banco do Brasil em concorrência publica para compra da Folha de
Pagamentos dos Servidores Inativos e Pensionista do CAMPREV, esta Diretoria em conjunto
com a Diretoria Previdenciária do CAMPREV estabeleceu junto ao Banco Bradesco a gestão
~ na transferência da Folha de Pagamentos.
16- REGULARIZAÇÃO PARA A BAIXA DO CNPJ DA CAIXA DA CAMARA:
Esta gestão solucionou na Receita Federal a pendencia da GFIP junto à Caixa de
Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal de Campinas, dando
encerramento do CNPJ da mesma.
17-AUDITORIAS:

Atendendo o que versa à LC/10-2004, contratamos Auditorias Extemas Independentes em
todos os exercícios desta Gestão.
18 - PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE:
Esta Gestão foi auditada pelo TCE nos exercícios 2013,2014 e 2015, ainda não temos o
resultado das defesas apresentadas.
19- DPIR - RIRP - DRAA - DAIR:
_. A DPIR é enviado bimestralmente ao MPS através do CADPREV, elaborado pela Contadora
concursada do Instituto.
O RIRP é enviado mensalmente ao TCE/SP, elaborado pela Economista concursada do
Instituto.
~T~RAA é enviado anualmente ao MPS através do CADPREV, elaborado pela Consultoria
O.DAI~ é ~Iabo~do pela CONEXÃO CONSULTORES e enviado ao MPS pela Assessoria da
Diretoria Financeira.

Campinas, 20 de janeiro de 2017.

.c.:

-F

Antonia Francisca~;gkntos
Diretora Financeira do Camprev
5

CAMPREVTEM

o MELHOR RESULTADO

RNANCEIRO DA HiSTóRIA

o

Instituto de Previdência socíaí do Municlpio de Campinas - Camprev teve o melhor
desempenho de todos os anos desde sua criação no que se refere a aplicação financeira dos
recursos com fins previdenciários. No chamado Plano Previdenciário, onde os recursos são
capitalizados (investidos no mercado financeiro), o Camprev teve um rendimento financeiro
de R$ 72.865.485,64, ou seja, quando considerado os recursos disponíveis para investimento,
apenas o rendimento do Camprev no ano de 2016, Significouo patrimônio médio de mais da
metade dos RPPS- Regimes Próprios de Previdência Socialde todo o País.
Emtermos percentuais, o Camprev apresentou números jamais vistos. A rentabilidade atingida
foi de 15,38%. Para se ter uma ideia da importância deste número, basta comparar com a Taxa
Básica de Juros do País (Taxa Selic) que ficou o ano todo em 14,25%. ConSiderando que
existem custos para se realizar investimentos, o Camprev conseguiu não só pagar estes custos
como também superar a taxa de juros média oferecida pelo governo.
Além disto, tudo, o Camprev teve no ano, a carteira de investimentos majoritariamente
aplicada em títulos de emissão do Tesouro Nacional (títulos públicos) e, nenhum valor
aplicado em renda variável (ações), ou seja, O Camprev trabalhou com investimentos com
riscos monitorados e seguros.

o Camprev bateu outro recorde importante: foi quanto a meta atuaria!. De acordo com
cálculos realizados por técnico especializado em aposentadorias e pensões (atuário), o
Camprev deveria ter obtido no ano de 2016, um rendimento mínimo de 10,54% para que os
recursos já depositados pelos servidores e pela Prefeitura de Campinas junto ao Camprev
tivessem o rendimento mínimo (a chamada meta atuarial) necessário para cobrir as
aposentadorias e pensões. Como o Camprev teve rendimentos de 15,38%, este superou em
145,96%o mínimo necessário.
o valor, além, de atingir o minimo necessário,

criou um novo superávit financeiro que garante
assim, com certeza e precisão que as aposentadorias e pensões dos servidores públicos
municipais de Campinas estão em perfeito equilíbrio financeiro e atuaria!.
Outro fator importante, foi quanto as auditorias externas realizadas pela SPS- Secretaria de
Previdência Social e pelo Tribunal de Contas realizadas no ano de 2016. Não houve, per parte
destes órgãos, quaisquer apontamentos quanto a enquadramento, procedimentos e atos
administrativos. Desta forma, o Camprev manteve durante todo o ano, o CRP- Certificado de
Regularidade Previdenciária em dia. O CRP é emitido pelo SPS quando a unidade de
previdência local está plenamente regular. É um documento de extrema relevância para a
Cidade, pois é parte integrante dos documentos necessários nos processos de convênios com
um a União, Governos Estadual, bancos públicos para projetos como Minha Casa Minha Vida,
e outros.

A~
DI~tora Financeira do CAMPREV
CRC 1SP1210731O-5
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RELATÓRIO DE REALIZAÇÕES - DIRETORIA
FINANCEIRA
Exposição sobre as demonstrações financeiras

CONTEXTO OPERACIONAL
Como podemos constatar, a lei 9.717/98, de 27 de novembro de 1998, proporcionou uma
série de mudanças estruturais nos sistemas de previdência dos servidores da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que um dos aspectos mais relevantes foi a
consolidação
da Emenda Constitucional
n° 20, estabelecendo
um novo modelo
previdenciário, com ênfase no caráter contributivo e na necessidade de equilibrio financeiro e
atuarial.

Dentro desta nova realidade, o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV, instituído pela lei Complementar n° 10, de 30 de Junho de 2004, tem dentre
outros, o objetivo de captação e formação de patrimônio de ativos financeiros, através da
coparticipação entre seus entes patrocinadores e participantes, visando ao incremento das
suas reservas técnicas; gerenciamento
de seus recursos; análise e decisão dos
requerimentos de benefícios previdenciários, pagamento da folha de pensionistas e inativos
abrangidos por esta lei, bem como os demais benefícios previdenciários previstos.
A execução orçamentária referente ao exercício 2016 manteve-se em consonância com os
dispositivos vigente, tais como: leis nO 4.320 de 17 de março de 1.964, Lei nO 9.717 de
novembro de 1998 e a lei Complementar nO101 de 04 de maio de 2000, que estatui normas
gerais de direito financeiro, Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e
Portarias e Instruções do Ministério da Previdência Social, para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, Estados, Municipios e do Distrito Federal, conforme
podemos observar nas peças contábeis que acompanham o presente relatório de vistoria de
contas.
Desta forma, seguem logo abaixo, as evoluções e demonstrações
tela.

pertinentes à matéria em
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1- BALANCO ORCAMENTARIO
A receita foi prevista em R$ 540.454.060,00 (Quinhentos e quarenta milhões, quatrocentos e
cinquenta e quatro mil e sessenta reais) e o montante da despesa para o exercicio fixada em
R$ 705.453.158.00 (Setecentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e
cinquenta e oito reais) aprovado em lei.
O desequilibrio orçamentário, entre a receita e a despesa, será suportado por apartes para
cobertura de déficit financeiro do Fundo Financeiro desta entidade.
1 - RECEITA

1.1- Execução orçamentária
A receita orçamentária efetivamente arrecadada neste exercicio de 2016 foi da ordem de R$
469.639.742,60.

Receita Fixada x Receita Realizada

$ 540.454.060,

RS 560.000.000.00
R$ 540.000.000,00
RS 520.000.000,00
RS 500.000.000.00
R$ 480.000.000,00
RS 460.000.000,00
R$ 440.000.000,00
RS 420.000.000,00

-!L----------L---------,'
Demonstração

I CReceita

2 - DESPESA

Fixada GReceita Realizada

I
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Ofyamentór;D

Na execução orçamentária da despesa do exercício de 2016, a despesa orçamentária fixada
e aprovada em lei foi de R$ 705.453.158,00 e em relação à despesa empenhada houve uma
economia de dotações no valor de R$ 60.132.667,36.
A despesa empenhada, no exercício de 2016 atingiu a cifra de R$ 645.320.490.64
em R$ 60.132.667,36.
O movimento da despesa assim se resume:

numa despesa efetivamente inferior à fixada

Despesafixada...........................
Despesa Empenhada.............""..............
", ',

DI'f erenç a "

resultando

R$ 645.320.490,G4
705.453.158,00
"".R:ji

... ""

,

R$ 60.132.667,36

.

Em melhor explicação, assim apresenta:
Despesa Fixada
) O spesa Empenhada
(- Economia
e
de Dotações

(=)

':.::::::::::::::::::::::
".............. .
.

.

R$ 645320.490,64
705.453158,00
R$
. R$ 60.132.667,36

Despesa F·Ixa da x Despesa Realizada

R$ 800.000.000,00
'-----.,

RS 700.000.000,00

R$ 705.453.158,00

RS 500.000000,00
RS 400.000.000,00
RS 300.000.000,00
RS 200.000.000,00
RS 100.000.000,00
RS·

c Despesa

Fixada

B ( - ) Despesa

Realizada

O( =) Economia

de Dotações

-o
3 - RESULTADO DA EXECUÇA

exercício de 2016 ora
. . vam,os. verificar Execução
que o
na ordem de R$
Resumindo-se a execu ão orçamentária,
d 'fieit orçamentano
desta
examinado, apresentou um e
ç

..

pf.

. W--

Instituto de Previdência Social

do

Município de Campinas

CAMPREV
Autarquia Municipal_

Lei Complementar n" 10/04

CNPJ - 06.916.689/0001-85

175.680.748,04.

Arrecadação da receita
Para menos
Economia de dotações
Equilibrio Orçamentário
Déficit da Execução Orçamentária
Em outra explicação. assim se resume

R$ (70.814.31740)
R$ 60.132667,36
R$ (164.999.098.00)
R$ 175.680.748,04
Q

re:JulttJdo

Receita Orçamentária
(-) Despesa Orçamentária
Déficit Execução

do ~xercício:
R$
R$
R$

469.639.742,60
645.320.490,64
175.680.748,04

Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

R$ 469.639.742.60
42%

cReceita Orçamentáría

l!lIDespesa Orçamentária

11 - BALANCO FINANCEIRO
1 - RECEITA

Instituto de Previdência Social do
Município de Campinas

CAMPREV
Autarquia Municipal - Lei Complementar n" 10/04

CNPJ - 06.916.689/0001-85

1.1 - Execução Financeira
As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercicio, a
cifra de R$ 469.639.742,60 e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial.
Receitas Imobiliárias
Receitas de Serviços
Receitas de Indenizações e Restituições
Outras Receitas Correntes
Alienação de Bens Móveis
Amortização de Empréstimos
Contribuições Intraorçamentárias

,

,

R$ 130.927.097,06
R$ 84.831.075,07
R$
23.777,27
R$
67.849,48
R$ 86.789.202,93
R$ 2.124.184,82
R$ 3.210.400,00
R$
706,56
R$ 164.875.849,41

2 - DESPESA

2.1 - Execução Financeira
As operações orçamentárias de despesa realizadas por funções de governo somaram o valor
de R$ 639.126.600,97, alusivas que foram de competência do exercício, distribuídas nas
funções a seguir detalhadas:
Pessoal e Encargos
Outras Despesas Correntes
Investimentos

R$
R$
R$

617.836.166,56
19.738.785,86
1.551.648,55

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO
Houve, nesse exercício em exame um superávit financeiro de R$ 52.081.628,74,
demonstra a seguir:
Receita Orçamentária Arrecadada
(-) Despesa Orçamentária Paga
Transferências Financeiras Recebidas

R$ 469.639.742,60
R$ 639.126.600,97
.R$ 221.568.487,11

Superávit Verificado

R$ 52.081.628,74

conforme se
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erávit da Execução Or amentária
R$ 700.000.000,00

,---;,$ 691.208.229,7
RS 600.000.000,00

R$ 500.000.000,00

RS 400.000.000,00

DReceita Orçamentária
ElDespesa Orçamentária

RS 300.000.000,00

CSuperávit

Arrecadada/Apartes
Empenhada

da Execução Orçamentária

RS 200.000.000,00

R$ 100.000.000.00

RS·

As disponibilidades
líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos,
que foram
transferidas do exercício anterior, totalizaram R$ 386.205.356,62, em decorrência da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R$
432.558.303,78 que se demonstra da seguinte forma:
Saldo do inicio do exercício 2016 (Bancos e Investimentos) . R$ 386.205.356,62
Receita Orçamentária

R$ 469.639.742,60

Aportes

R$ 221.568.487,11

Receita Extra-orçamentária

R$ 149.426.009,71

Sorna

R$ 1.226.839.596,04

Despesa Orçamentária

R$ 639.126.600,97

Despesa Extra-orçamentária

R$ 143.189.072,10

Deságio

.R$ 11.965.619,19

Saldo disponivel em 31/12/2016 (Bancos e Investimentos)

R$ 432.558.303,78

Soma ••.•.•••..........................•..................................................

R$ 1.226.839.596,04

o saldo

de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de R$ 432.558.303,78, coincidem com os
existentes, no grupo DISPONíVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário,
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o que nos demonstra a sua exatidão.

Saldo Exercíco Anterior x Saldo Exercício Atual
R$ 440 .000.000,00

K' 4>Z.00".'U''/.

RS430 .000.000,00

:,

RS420 .000.000,00

I

RS410 .000.000,00
RS 400 .000.000,00
RS 390 .000.000,00

I

,:

--

'"'

i

!

RS 380 .000.000,00

i

RS 370 .000.000,00
RS 360 000.000,00
OSaldo Disponível em 31/1212015

I

11I- DEMONSTRAÇÃO

o Saldo Disponível em 31/1212016

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(ECONÔMICO)

1 - VARIAÇÕES ATIVAS
1.1- Variações Patrimoniais Aumentativas
Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do
CAMPREV variasse positivamente ou negativamente, como exemplo a entrada de receitas
orçamentárias e as despesas orçamentárias estão aqui constantes.

Contribuições Sociais, representadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas no exercício
de valor de R$ 295.497.946,47.
Exploração de bens e direito de prestação de serviços no montante de R$ 396.626,75 , como
os aluguéis do CAMPREV.
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras realizadas neste exercício no
valor de R$ 84.831.075,07.
Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras no montante de R$ 706,56.
Transferências intragovernamentais, representada pelos Apartes para cobertura de déficit
financeiro recebidos no valor de R$ 221.568.487,11.
Reversão de provisões e ajustes de perdas representadas pelas provisões para perdas dos
investimentos dos RPPS no valor de R$ 569.069,369,83.
Diversas variações patrimoniais aumentativas como exemplo a inscrição dos créditos a
receber referente a contribuição patronal dos inativos, no total de R$ 113.240.078,03.

2 - VARIAÇÕES

PASSIVAS
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2.1 - Variações Patrimoniais Diminutivas
Dentro deste grupo estão as variações diminutivas do patrimônio do CAMPREV com
segue:
Remuneração de pessoal no valor de R$ 4.461.294,20.
Encargos Patronais no valor de R$ 494.062,74.
Benefícios a Pessoal no valor de R$ 328.563,03.
Aposentadorias e Reformas no valor de R$ 516.646.141,77.
Pensões no valor de R$ 97.361.835,18.
Utilização de material de consumo no valor de R$ 172.164,12.
Prestação de serviços no valor de R$ 18.790.291,48._,
Depreciação, amortização e exaustão de bens no valor de R$ 12.711,14.
Redução a valor recuperável e Provisão para perdas nos investimentos do RPPS no
valor de R$ 45.068.872,52. ".
Perdas involuntárias, ajuste do mobilizado no valor de R$ 1.067.701,51. Diversas
variações
patrimoniais
diminutivas
representadas
pelas provisões
matemáticas previdenciárias e outras no valor de R$ 300.963.378,63.

2.2 - Resultado Patrimonial

o

Superávit Econômico do exercicio de 2016 foi da ordem de R$ 299.237.273,50
conforme demonstrado a seguir graficamente.

Variações Ativas x Variações Passivas
RS1.400.000.000,00r-:------jtt't-:28>O=tll\'~-------------__:
RS1.200.000.000,00~----1

+-'-----1

RS1.000.000.000,00

R$985.367.016,

R$800.000.000,00H----1

+-'-----1

R$600.000.000,00

RS 400.000.000,0; • ....., •.••••......,.....-;...............

• ••••• --•••••••..•.

rfr.~~~~~~~,......-!

+----1

RS200.000.000,00
RS-

DVariações Ativas

nvenacões

Passivas

BSuperâvit

IV - BALANÇO PATRIMONIAL
Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial,
às estabelecidas na Lei nO4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

,
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Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos
examinar o anexo nO14, que integra esta peça.
1 - ATIVO

1.1 - Ativo Circulante - Ativo Financeiro
Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independem de
autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.
Onde temos o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, ou em forma de
depósitos em bancos, de livre movimentação, como também, os investimentos, as
quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou
contratos.
Aqui temos os saldos de bancos conta movimento no valor de R$ 338.364,34. »>
Investimentos do RPPS, aqui encontramos os saldos de investimentos e aplicações
em fundos no valor de R$ 432.219.939,44.
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários ou provisão para perdas em
investimentos do RPPS no valor de R$ (4.170.000,00).
Representa os valores que o CAMPREV tem a receber de outros entes, tais como
contribuições atrasadas, dívidas a receber de curto prazo, etc.
Créditos Tributários a Receber.
Demais Créditos a Receber
Estoques

R$ 22.583.645,31
R$ 1.234.460,38
76.807,04
R$

1.2 - Ativo não Circulante - Ativo Permanente
Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou
alienados, dependem de autorização legislativa. Representa, também, a
demonstração dos valores ativos da entidade autárquica, incorporados ao balanço
geral do município por força da Lei.
Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a:
Imobilizado no valor de
Mobilizado no valor de
Depreciações ®

R$ 9.357.001,38
R$ 1.350.516,12
R$ (194.991,05)
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Representam o patrimônio permanente do instituto no exercício de 2016.

1.3 - Compensações
Dentro do ativo compensado encontramos a conta de Parcelamento de Débitos
Previdenciários no valor de R$ 50.162.141,12.
Os saldos das movimentações orçamentárias e outros atos potenciais do Ativo.

2 - PASSIVO
2.1 - Passivo Circulante - Passivo Financeiro
Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de
natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas
contas demonstram os seguintes saldos:
Temos as Obrigações do Passivo Circulante, contendo Restos a Pagar no valor de
R$ 12.597,57 e R$ 617.754,16 que representa as despesas empenhadas no
exercício e não pagas no exercício, o fato está em conformidade com a Lei
Complementar
nO 101/2000
(Lei de Responsabilidade
Fiscal)
por haver
disponibilidade financeira para o compromisso exigido.
Demais obrigações que representa os valores retidos e não repassados aos credores
de direito em virtude ordem cronológica; representado, por consignações e outras no
valor de R$ 16.500,885,14.
2.1 - Passivo não Circulante - Passivo Permanente
Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo e as dívidas
contratadas (consolidada) e demonstram os seguintes saldos:
Precatórios no valor de R$ 1.664.807,03.
Provisões Matemáticas Previdenciárias
Prazo no valor de R$ 128.057.886,68.

nas contas Obrigações

Exigíveis a Longo

2.3 - Compensações
Dentro do passivo compensado encontramos a conta de Compensações Diversas em contrapartida aos Débitos Parcelados no valor de R$ 50.162.141,12.
Mais saldos de execução orçamentária e outros atos potenciais do Passivo.
2.4 - Patrimônio

(
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Temos o valor do patrimônio líquido do RPPS no valor de R$ 315.941.812,38.
3 - RESULTADO

DO EXERCíCIO

Comparando-se a soma do Ativo com o Passivo deste instituto, encontramos um excesso do
Ativo sobre o Passivo no valor de R$ 298.882.648,82, importância essa que se constitui no
valor Patrimonial do exercício.
Finalizando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico positivo no valor de R$
298.882.648,82 conforme se demonstra a seguir:
Saldo Patrimonial do Exercício Atual

R$ 315.941.812,38

Saldo Patrimonial do Exercício Anterior

R$

Resultado Econômico verificado

R$ 299.237.273,50

16.704.538,88

Patrimônio do Exercício Anterior

x
Patrimônio do Exercício Atual
/,---

.

-

-

,.-------

._--

-

R$ 315.941.812,38

R$1 .704.538,8

[T
R$.

I
Considerações

/

-/

-

/

/

-

/

/

RS 50.000.000,00 RS 100.000.000.00RS 150.000.000,OORS200.000.000,OORS2SO.000.000,OORS3OO.000.000,OCRS350.000.000,00

o Patrimônio do Exercício Atual

Finais

o Patrimônio

do Exercício Anterior

----

A função básica dos RPPS no Brasil é a de fazer crescer o capital neles inseridos
através das contribuições dos entes e/ou funcionários, para que no futuro este capital
sendo bem aplicado, durante os vários exercícios e possa garantir os pagamentos de
beneficias devidos aos contribuintes aposentados e pensionistas no futuro.
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Partindo desta premissa, vimos que o Instituto de Campinas, obteve sucesso em seu
exercício financeiro de 2016, cumprindo sua obrigação de aplicação e capitalização
do dinheiro recebido através das contribuições e aportes recebidos, o crescimento do
Ativo Disponível no exercício de 2016.
Houve superávit financeiro no exercício de 2016, conforme demonstrado nas análises
dos Balanços específicos.

Desta forma entendemos que no exercício de 2016 o CAMPREV obteve êxito em sua
administração financeira e contábil, inclusive escriturando as dívidas de curto prazo,
bem como os parcelamentos de débitos previdenciários no referido exercício,
cumprindo assim a missão de resguardar o patrimõnio que servirá futuramente para
cobrir as obrigações desta instituição para com seus segurados.
Procuramos no presente relatório de notas explicativas, retratar os principais
aspectos da gestão contábil e financeira do exercício ora encerrado com clareza e
objetividade.

GAP Consultor
CRC 2SP024990

ANTqI(~
Dlreíora Financeira do CAMPREV

CRC lSP12107J1O.5
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