
 

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM 
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS 

 

Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM 

Rua Pinheiro Machado, 2269, Centro, CEP 95020-172, Caxias do Sul - RS 

CNPJ: 88.892.393/0001-36 
Telefone: (54) 3289 5400 – www.ipamcaxias.com.br 

 

CONSELHO FISCAL 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

ATA Nº 05/2021 3 

Aos vinte oito dias do mês de setembro de 2021, às quatorze horas, em reunião ordinária, 4 

de forma presencial na sala de reuniões no sexto andar da sede do Ipam, reuniram-se 5 

os(as) seguintes membros(as) do Conselho Fiscal Ipam-Faps Gestão 2021-2023: 1) Ana 6 

Paula Pereira Flores (titular eleita); 2) Fátima Raimunda Deitos (suplente inativa indicada); 7 

3) João Everaldo Teixeira da Silva (titular indicado); 4) Clovis José Triches (suplente 8 

indicado); 5) Miguel Antônio da Câmara Canto (titular indicado); 6) Edimilson Charopem 9 

Rodrigues dos Santos (suplente eleito). Também participaram da assembleia ordinária os 10 

Srs. Flávio Alexandre de Carvalho – presidente do Ipam e Vinícius de Vargas Bacichetto – 11 

diretor financeiro. Justificaram a ausência as conselheiras Edna Cristina Schwingel (titular 12 

eleita) em função de atestado médico e a conselheira Elenita Paulina Sasso (titular inativa 13 

indicada) em função de estar apresentando sintomas gripais avaliou mais prudente não 14 

participar da assembleia presencial. A presidenta do Conselho Fiscal Ana Paula Flores 15 

iniciou a reunião em função do atingimento do quórum mínimo para aprovação de 16 

deliberações conforme prevê o § 7°do artigo 55 da lei nº 241/2005 (O Conselho somente 17 

deliberará por aprovação de no mínimo três dos seus membros). Também, registrou que 18 

mesmo estando em gozo de férias optou em participar da assembleia por ter 19 

disponibilidade e pela importância que defere ao tema. A presidenta iniciou a reunião no 20 

horário das 14h10min agradecendo a presença dos representantes do Ipam e 21 

agradecendo o envio dos documentos solicitados pelo conselho para que possa ser 22 

iniciado o processo de análise documental para fins de cumprimento das atribuições do 23 

conselho, quais sejam: 1) Planilha de rentabilidade do Faps referente ao mês de julho de 24 

2021(https://www.ipamcaxias.com.br/uploads/pagina/19838/HPn9zAiaP_LzkxEz3gL0TdSfzmRd725 

NuZ.pdf). 2) Planilha de rentabilidade do Faps referente ao mês de dezembro de 2020(em:  26 

( https://www.ipamcaxias.com.br/uploads/pagina/8216/5w64VLjU_Bmr530hdnaQ5c9IQZ1gX327 

b5.pdf). 3) Relatório de Inspeção nº 07/2020 do Sistema de Controle Interno (SCIM) da 28 
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Prefeitura de Caxias do Sul. 4) Relatório de Inspeção nº 08/2021 do Sistema de 1 

Controle Interno (SCIM) da Prefeitura de Caxias do Sul. 5) Parecer Atuarial – 2 

Avaliação Atuarial 2021 – Possibilidades de Contribuição – Ipam Caxias – Fardin 3 

Assessoria Atuarial. 6) Relatório da Avaliação Atuarial – Data-base da avaliação: 4 

31/12/2020 Perfil II – Versão 1 – Ano Base Cadastral 2019 - Fardin Assessoria 5 

Atuarial.7) Relatório da Avaliação Atuarial – Exercício 2021 – Nº 363/2021 Ipam 6 

Caxias – Perfil Atuarial II – GestorUm Excelência em Gestão Previdenciária. 8) 7 

Adendo ao Relatório da Avaliação Atuarial – Exercício 2021 – Nº 363/2021 Ipam 8 

Caxias – Perfil Atuarial II – GestorUm Excelência em Gestão Previdenciária. 9) 9 

Relatório de Auditoria Atuarial Especial – Exercício 2020 – Nº 026/2021 – Ano Base 10 

Cadastral 2019 - GestorUm Excelência em Gestão Previdenciária. Dando 11 

prosseguimento a presidente aproveitou para registrar que na data de 22 de setembro 12 

de 2021, foi publicada a portaria nº 158.1601 pela Secretaria de Recursos Humanos e 13 

Logística que designou servidores(as) para compor(em) a Comissão Especial de 14 

Seleção para fins de escolha de entidade fechada de previdência complementar, sem 15 

fins lucrativos, com a finalidade disposta no § 15 do art. 40 da Constituição Federal, 16 

que administrará o Regime de Previdência Complementar Municipal. Conforme 17 

deliberado pelos(as) conselheiros(as) convidamos o Sr. Flávio – presidente do Ipam 18 

para que pudesse nos transmitir um apanhado geral da situação do Faps após a 19 

análise preliminar da documentação recebida. O presidente iniciou seu relato 20 

informando que existem 2.133 regimes próprios de previdência pública no país. Antes 21 

que o presidente iniciasse seu relato, o conselheiro João Everaldo, que já 22 

acompanhou o Faps em outros momentos anteriores a este, bem como participou da 23 

implementação da legislação afeta ao fundo, questionou em que momento o município 24 

teria deixado de integralizar o percentual de 13,8% relativo ao valor a ser depositado 25 

                                                 
1
 Disponível em: 

https://doe.caxias.rs.gov.br/site/index?PublicacoesSearch%5Bdt_publicacao%5D=&PublicacoesSearch%5B
dt_range%5D=&PublicacoesSearch%5Bpalavra_chave%5D=previd%C3%AAncia+complementar&Publicaco
esSearch%5Bnum_publicacao%5D. Acesso em: setembro de 2021. 
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enquanto passivo atuarial. Diante deste questionamento inicial, o presidente 1 

esclareceu que o município nunca deixou de pagar o referido percentual. O que 2 

ocorreu é que no ano de 2000, a lei nº 146 definiu além deste percentual do passivo 3 

atuarial, o percentual de pagamento dos(as) servidores(as) em 7,03% e o dobro para a 4 

cota patronal de 14,06%. Neste momento da constituição do fundo, foram 5 

recebidos(as) em torno de 1.200 servidores(as) já aposentados(as), mas que nunca 6 

haviam contribuído e, a partir de então, tiveram suas aposentadorias custeadas pelo 7 

fundo recém constituído. Daí se fundamentou, à época, a definição de percentual do 8 

passivo atuarial a ser pago pelo município. Também, foi registrado pelo presidente do 9 

Ipam que até o início deste ano, a assessoria atuarial do fundo era realizada pela 10 

Fardin Atuarial, e que por identificação de inconsistências nos dados previdenciários 11 

de nosso fundo e, também, em razão das dúvidas e próprias sugestões do TCE/RS 12 

em face da modalidade de licitação (técnica e preço), referendadas por recomendação 13 

dos conselhos fiscal e deliberativo do Faps, foi realizada a troca de empresa de 14 

assessoria, passando a assessorar o Faps, a partir de junho de 2021, a Lumens 15 

Atuarial. A nova empresa de assessoria já apresentou indicativos da saúde financeira 16 

do Faps e o que já está evidenciado é que as alíquotas pagas até o momento, seja 17 

enquanto passivo atuarial ou contribuições de servidores(as) e patronal estavam 18 

aquém do necessário para manter a estabilidade do fundo. Algumas mudanças nas 19 

alíquotas de contribuição foram realizadas, quais sejam: a) no ano de 2005, a alíquota 20 

de contribuição dos(as) servidores(as) passou para 11% e a alíquota patronal, 21 

equivocadamente, foi reduzida; b) no ano de 2014 ocorreu novas adequações. Ao que 22 

ficou evidenciado, foi possível avaliar que a assessoria que atuou até o ano de 2021 23 

não deu conta de avaliar as necessidades atuariais do fundo. Tanto que, conforme 24 

documentos apresentados pelo presidente em sua explanação, ao compararmos, por 25 

exemplo, o cenário de previsão de contribuições atuariais, conforme a Fardin 26 

Assessoria, no ano de 2042, o percentual de contribuição do município deveria ser de 27 

49,88%, e conforme a previsão atual consubstanciada na lei complementar nº 649, de 28 
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09 de junho de 20212, que alterou dispositivos da lei nº 241, de 29 de junho de 2005, 1 

que dispõe sobre a organização da previdência social dos(as) servidores(as) públicos 2 

do Município de Caxias do Sul, o percentual de contribuição deverá ser de 66,17% 3 

para o mesmo ano. O presidente salientou que, no ano de 2017/2018 o Tribunal de 4 

Constas do Estado do rio Grande do Sul (TCE/RS) desnudou a prática de realização 5 

de manipulação de dados atuariais no intuito de ajustar o passivo atuarial e a 6 

respectiva contribuição do Município conforme as diretrizes dos gestores municipais. 7 

Este desvendamento apresentado pelos relatórios do órgão de controle externo do RS 8 

sacramentou a incompatibilidade dos dados atuariais apresentados até o momento 9 

com a realidade dos dados atuais da saúde financeira do fundo. A presidenta do 10 

conselho fiscal do Faps contribui no sentido de que o TCE/RS é um órgão com total 11 

credibilidade figurando como um dos tribunais de contas mais respeitados 12 

tecnicamente no Brasil. Também, que os cálculos que questionaram os dados 13 

atuariais do Faps de Caxias do Sul, realizados pela Fardin Assessoria, foram apurados 14 

por profissional do TCE/RS habilitado na avaliação atuarial. O conselheiro Edmilson 15 

registrou que os dados dos relatórios recebidos evidenciam que estamos resgatando 16 

recursos financeiros do Faps para pagamentos dos(as) inativos(as) e que com a 17 

aprovação da PEC 32/2020 nos termos em que está proposta nos trará mais 18 

dificuldades no tocante à saúde financeira do Faps entre outras graves situações 19 

prejudiciais aos serviços e, por conseguinte, aos fundos próprios de previdência. O 20 

diretor financeiro Vinícius esclarece que o mês de dezembro não pode ser parâmetro 21 

para avaliação da saúde financeira do fundo, pois no mês de dezembro as 22 

contribuições aumentam em função do pagamento de férias e décimo terceiro salário e 23 

no mês de janeiro volta ao normal. Também, que no ano de 2020 a rentabilidade 24 

financeira caiu significativamente, apresentando uma rentabilidade negativa de R$ 23 25 

milhões em março de 2020, tendo em vista os primeiros registros de Covid-19 no 26 

                                                 
2
 Disponível em: https://doe.caxias.rs.gov.br/site/2471 Acesso em: setembro de 2021. 
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Brasil. O presidente do Ipam retoma sua explanação e acrescenta que a partir da 1 

aprovação da Emenda Constitucional (EC) nº 103, de 12 de novembro de 20193 2 

aconteceram a antecipação de inúmeras aposentadorias, sendo que atualmente 3 

contamos com aproximadamente 4.600 servidores(as) aposentados(as), e que com a 4 

iminência da aprovação da proposta de EC nº 132/2020, nos termos em que está, 5 

pode repetir o mesmo fenômeno em nossa cidade. O diretor financeiro Vinícius 6 

acrescenta que, o Faps ainda é referência enquanto fundo público de regimes próprios 7 

de previdência pública. É o segundo fundo do RS e ainda apresenta uma carteira de 8 

rentabilidade apesar das inconsistências evidenciadas. Também, que o percentual do 9 

passivo atuarial era de 28,04% e atualmente é 42,04%, o que está garantindo o 10 

pagamento das aposentadorias. O presidente do Ipam segue esclarecendo que já foi 11 

realizado um primeiro contato com a nova empresa de assessoria atuarial e alguns 12 

pontos já estão em discussão: percentual de contribuição; ampliação das alíquotas, 13 

segregação de massas (município assume o pagamento das aposentadorias de um 14 

grupo/segmento); a possibilidade de extinção de fundos de previdência de regimes 15 

próprios ventilada pela EC nº 103/2019 em caso de não rentabilidade. Também 16 

registra o gestor do Ipam que soluções para a situação de nosso fundo passam por 17 

discussões coletivas, mas precisamos e temos condições de reorganizar a gestão de 18 

nosso fundo com as condições que temos por aqui, ou seja, não precisamos de 19 

intervenção e/ou contratações de assessorias externas. O Ipam, a partir de discussões 20 

coletivas e transparentes, tem condições de implementar as mudanças necessárias 21 

para retomar a saúde financeira de nosso fundo. No tocante às informações 22 

veiculadas pela administração municipal acerca da venda de imóveis do município, o 23 

presidente esclarece que esta providência pode fazer parte de um conjunto de outras 24 

soluções, mas atenuaria uma parte insignificativa do atual passivo atuarial do fundo. 25 

                                                 
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm Disponível em: 
setembro de 2021. 
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Como o Município de Caxias do Sul é um dos maiores proprietários local de terras 1 

sem uso, suscitou-se a hipótese de leiloar algumas áreas para buscar um fôlego 2 

orçamentário. Mas, exemplifica o gestor do Ipam, por exemplo, se vendêssemos 3 

imóveis do município e atingíssemos R$ 100 milhões de reais, teríamos uma reduzida 4 

repercussão financeira, uma amortização em torno de 1/2%. Logo, a venda de bens é 5 

uma alternativa, mas não é e não pode ser a única providência para a atual situação. 6 

O conselheiro João Everaldo acrescenta que acompanha a realidade do Faps há 7 

bastante tempo, inclusive, participou da formulação das legislações que 8 

regulamentaram o fundo. Mas, salienta que a ciência atuarial é bem recente e que 9 

nestes anos todos nunca havia ficado tão transparente a situação da saúde financeira 10 

do fundo. O conselheiro Miguel propõe reflexões muito importantes sobre a saúde 11 

financeira do Faps e acrescenta que a partir da análise dos documentos recebidos 12 

refere que fica evidente pouca clareza nos dados da assessoria anterior, bem como 13 

uma mudança de diretriz na condução dos dados, talvez motivada pelo fator 14 

transparência e pela situação delicada em que se encontra a saúde financeira de 15 

nosso Faps. O diretor financeiro Vinícius Bacichetto, da mesma forma que o 16 

presidente do Ipam demonstra habilidades técnicas e fundamentação legal e teórica 17 

acerca da temática previdenciária e relatou a metodologia de utilização dos dados pela 18 

assessoria anterior e que, após inúmeros apontamentos do conselho deliberativo ficou 19 

evidenciada a necessidade de que a assessoria atuarial anterior revisse sua 20 

metodologia e base de dados.  Esclarece, ainda, que conforme decisão do STF os 21 

inativos deveriam contribuir para os fundos de aposentadoria só os que estivessem 22 

acima do teto. O Ipam iniciou a realização destas cobranças mas teve que suspender 23 

e devolver os valores. Logo, a indicação de contribuição por parte dos inativos não é 24 

uma novidade nas discussões de reformas previdenciárias. Vinícius esclareceu alguns 25 

tópicos importantes sobre a temática de investimentos dos recursos do Faps: a) 26 

critérios de aplicações em fundos de investimentos; b) legislações; política de 27 

investimentos do Faps que contém a definição de meta atuarial (indicada pelo atuário) 28 
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mais um índice econômico; c) a questão da assessoria de investimentos que orienta 1 

as movimentações a serem realizadas; d) o papel do comitê de investimentos; e) as 2 

projeções e os cenários de investimentos passados, atual e perspectiva futura. 3 

Esclarece que cenários anteriores eram positivos, mas com a oscilação do mercado 4 

financeiro internacional e nacional, inclusive com repercussões da pandemia, o 5 

cenário atual é extremamente negativo para investimentos e respectivas 6 

possibilidades de rentabilidade, sendo que a rentabilidade atual é ainda positiva até o 7 

mês de agosto. As indicações de investimentos são feitas pela SMI Assessoria 8 

Financeira e a gestão local executa ou não as aplicações. Conforme legislações 9 

vigentes para o Faps, é possível que 70% dos recursos sejam investidos em renda fixa 10 

e 30% em rentabilidade variável. O ano de 2020 foi o ano em que aconteceu o maior 11 

número de normativas sobre previdência no Brasil. Uma das alterações significativas 12 

foi a permissão para a possibilidade de investimentos dos recursos dos fundos em 13 

fundos de investimentos internacionais (BDR), sendo que neste ano e no ano de 2021 14 

a questão da rentabilidade restou prejudicada em função do contexto econômico 15 

nacional e internacional, sendo de suma importância acompanhar a nossa meta 16 

atuarial com transparência e responsabilidade. O ano de 2021 foi um ano atípico em 17 

função da oscilação dos cenários financeiros nacional e internacional e o diretor 18 

financeiro reforça que o cenário não é nada favorável.A equipe de gestão do Faps 19 

procura fazer a gestão da melhor e mais qualificada possível, sendo que gerir um 20 

fundo já é algo desafiador em tempos de normalidade, sendo muito mais desafiante 21 

gerir um fundo de previdência em tempos de oscilação econômica-financeira com 22 

repercussões pós-pandemia, inclusive. O conselheiro Miguel sugere um encontro do 23 

nosso conselho fiscal com a atual equipe atuarial para nos relatar o panorama atual do 24 

Faps e como avaliaram a situação diagnóstica do fundo e suas perspectivas futuras ao 25 

assumir a função de assessoria previdenciária, sendo que o presidente Flávio informa 26 

que no dia seguinte a esta reunião, ou seja, na quarta-feira (29.09) a equipe atuarial 27 

estaria se reunindo com o conselho deliberativo com este objetivo e poderá agendar 28 
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um encontro desta equipe com nosso conselho. Ficou combinado, então, que nossa 1 

próxima reunião contaremos com a presença da atual equipe de assessoria atuarial 2 

que assumiu em junho de 2021. A próxima reunião do conselho fiscal acontecerá na 3 

última terça-feira do mês de outubro (26.10) 14h. O presidente do Ipam agendará uma 4 

reunião com a equipe de assessoria atuarial e nos confirmará o encontro e se na 5 

modalidade presencial ou virtual. Sem mais a ser tratado, encerrou-se a reunião, 6 

lavrou-se a presente ata que vai assinada/confirmada pelos(as) conselheiros(as). Em 7 

anexo a esta ata consta o documento “Evolução da folha de Pensões e 8 

Aposentadorias do Faps” de dezembro de 2001 até agosto de 2021. 9 

 10 

CONSELHO FISCAL IPAM/FAPS 2021 / 2023 11 

 12 

 13 

 14 

LEI COMPLEMENTAR Nº 241, DE 29 DE JUNHO DE 2005 (Dispõe sobre a organização 15 

da previdência social dos servidores públicos do Município de Caxias do Sul e dá outras 16 

providências.) 17 

 18 

CONSELHO FISCAL DO FAPS: 19 

  20 

Art. 45. O FAPS será administrado pelos seguintes órgãos: 21 

I - Presidente do IPAM; 22 

II - Diretoria Executiva; 23 

III - Conselho Deliberativo; e, 24 

IV - Conselho Fiscal. 25 

  26 
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Art. 55. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização interna do FAPS, é composto de cinco 1 

membros titulares e de cinco membros suplentes, designados dentre os servidores 2 

titulares de cargo efetivo e inativos, definidos de acordo com os seguintes critérios: 3 

I - dois titulares e dois suplentes representantes do Poder Executivo Municipal, indicados 4 

pelo Prefeito; 5 

II - dois titulares e dois suplentes representantes dos servidores públicos ativos, eleitos 6 

pelos segurados ativos do regime de previdência municipal; e 7 

III - um representante titular e um suplente dos servidores inativos, eleitos pelos 8 

segurados inativos e pensionistas do regime da previdência municipal. 9 

§ 1° Compete ao Prefeito Municipal, após a indicação nos termos desta Lei, nomear e dar 10 

posse aos membros do Conselho Fiscal, dentro de no máximo dez dias, contados da data 11 

do recebimento da comunicação formal. 12 

§ 2° Os conselheiros exercerão mandato de 3 (três) anos consecutivos, admitida apenas 13 

uma recondução ou reeleição. 14 

§ 3° A indicação e eleição dos membros do Conselho recairão, obrigatoriamente, em 15 

servidores públicos detentores de cargo efetivo e inativos, com titulação em curso técnico-16 

contábil e/ou de nível superior, nas áreas de ciências administrativas, contábeis, 17 

econômicas ou jurídicas. 18 

§ 4° Sempre que necessário, no exercício das atividades de Conselheiro Fiscal, o servidor 19 

ficará dispensado das atribuições de seu cargo, sendo que o tempo de serviço será 20 

contado para todos os efeitos legais. 21 

§ 5° Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, assumirá, para completar o mandato, o 22 

respectivo suplente, nomeado e empossado segundo os procedimentos definidos neste 23 

artigo. 24 

§ 6° Em caso de não haver possibilidade de preenchimento de qualquer das vagas 25 

estabelecidas nos incisos II e III deste artigo, o Poder Executivo indicará os servidores 26 

para completar o número exigido. 27 

§ 7° O Conselho somente deliberará por aprovação de no mínimo três dos seus membros. 28 

§ 8º Se houver vacância na suplência dos conselheiros eleitos, será dada nomeação e 29 

posse ao servidor mais votado constante na lista oficial de votação, referente ao processo 30 

eleitoral da gestão em exercício, a fim de que cumpra o restante do mandato em curso. 31 

§ 9º A eleição dos conselheiros a que se referem os incisos II e III deste artigo poderá ser 32 

realizada de forma presencial ou remota, utilizando-se dos meios da tecnologia da 33 

informação, desde que observados os critérios de segurança no desenvolvimento do 34 

sistema de informática a fim de assegurar a lisura da votação e atender ao previsto no 35 

regulamento. 36 

 37 

Art. 56. Compete ao Conselho Fiscal: 38 

I - fiscalizar a administração financeira e contábil do Fundo, podendo, para tal fim, 39 

requisitar perícias, examinar a escrituração e respectiva documentação; 40 

II - dar parecer sobre balanços e prestações de contas anuais e balancetes mensais; 41 
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III - proceder à verificação de caixa, quando entender oportuno; 1 

IV - atender às consultas e solicitações que lhe forem submetidas pelo Conselho 2 

Deliberativo e pelo Prefeito Municipal; 3 

V - examinar as prestações de contas dos servidores responsáveis por bens e valores do 4 

Fundo, opinando a respeito; 5 

VI - comunicar, por escrito, ao Conselho Deliberativo, as deficiências e irregularidades 6 

encontradas no desempenho de suas atividades; 7 

VII - fiscalizar o recolhimento das contribuições, inclusive verificando a correta base de 8 

cálculo; 9 

VIII - analisar e fiscalizar a aplicação do saldo de recursos do Fundo quanto à forma, 10 

prazo e natureza dos investimentos; e, 11 
IX - eleger seu Presidente. 12 


