
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Ata CA. n° 07/2021. Aos 15 dias do mês de Julho de 2.021, às 09:00, de forma remota, 

reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto, Adriano Gonzaga da Costa, 

André Girenz Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Juliana Veiga dos Santos, Maria Guilherme de 

Almeida, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Waldemar Cesar Rodrigues 

de Andrade, Presidente do BERTPREV, bem como a presença dos suplentes Jaime Furtado de 

Mello Júnior e Fabiano Teles de Oliveira, e com a presença das Sras. Patrícia Ramos Quaresma 

e Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi, Coordenadoras Administrativo-Financeira e 

Jurídico-Previdenciária. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. André lembrou aos 

presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos nos 

24, 25, 26, 27 e 28/2021 (atas de Junho/2021), Relatório de Investimentos Junho/2021, Relatório 

Bimestral do Controle Interno/2021 (Maio e Junho), minuta de PL para apreciação dos artigos 

139 e 139-A, inclusos para atualização com legislação federal. Passou-se a apreciação das atas 

do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nos  24, 

25, 26, 27 e 28/2021 (atas de Junho/2021), bem como deu vistas ao parecer da consultoria 

financeira de janeiro a maio/2021. A Sra. Patrícia apresentou o resultado dos investimentos no 

mês de Junho/2021. Em resumo, o resultado mensal foi de R$ 656.558.804,57, apresentando 

uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R$ 11.426.314,33, conforme 

quadros abaixo: 

Mês Saldo Anterior Saldo Atual Retorno Retorno(%) Meta (%) 

Janeiro 632.604.044,99 628.550.692,00 - 5.213.352,99 - 0,82    0,67 

Fevereiro 628.550.692,00 625.527.967.57 - 5.494.125,51 - 0,86    1,24 

Março 625.527.967,57 630.731.256,75   2.858.289,18   0,46    1,42 

Abril 630.731.256,75 639.811.098,30   6.839.841,55   1,08    0,73 

Maio 639.811.098,30 651.334.040,48   9.254.898,01   1,44    1,28 

Junho 651.334.040,48 656.558.804,57   3.180.764,09   0,49    1,78 

  TOTAL 11.426.314,33   1,78    6,49 

Quanto à minuta de PL para apreciação dos artigos 139 e 139-A, foi aprovado por unanimidade 

da seguinte forma: ‘Art.  139.  Para  fins  de  limitação  de  gastos  com  as  despesas destinadas 

à manutenção do BERTPREV e custeadas com a taxa de administração, será observado o 

percentual anual máximo, de até 3% sobre o somatório da remuneração-de-contribuição de todos 

os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício anterior, observando-se que: (. . 

.) II  –  as  despesas  originadas  pelas  aplicações  dos  recursos  do RPPS  em  ativos  

financeiros,  inclusive  as  decorrentes  dos tributos  incidentes  sobre  seus  rendimentos,  

deverão  ser suportadas pelas receitas geradas pelas respectivas aplicações, assegurada a 

transparência de sua rentabilidade líquida; (. . .) IV  –  poderá  ser  utilizada,  desde  que  não  

prejudique  as finalidades  previstas  no  caput,  na  aquisição,  construção, reforma  ou  

melhorias  de  imóveis  destinados  a  uso  próprio  da unidade  gestora  nas  atividades  de  

administração, gerenciamento e operacionalização do RPPS; V – é vedada a utilização dos bens 

previstos no inciso anterior para investimento ou uso por outro órgão público ou particular em  



atividades  assistenciais  ou  quaisquer  outros  fins  não previstos  no  caput,  exceto  se  

remunerada  com  encargos aderentes à meta atuarial do RPPS; (. . .) VII  -  poderá  ser  

utilizada,  desde  que  não  prejudique  as finalidades  previstas  no  caput,  em  reforma  ou  

melhorias  de bens  vinculados  ao  RPPS  e  destinados  a  investimentos,  desde que  seja  

garantido  o  retorno  dos  valores  empregados, mediante  verificação  por  meio  de  análise  de  

viabilidade econômico-financeira. VIII  –  é  obrigatória  a  recomposição  ao  RPPS,  pelo  

Município, dos valores dos recursos da taxa administração utilizados para fins  diversos  dos  

previstos  neste  artigo  ou  excedentes  ao percentual previsto no inciso VI, conforme o limite 

previsto no caput, sem prejuízo da adoção de medidas para ressarcimento por parte dos 

responsáveis pela utilização indevida dos recursos previdenciários. § 1º. (. . .) a)  No  mês  de  

janeiro  de  cada  ano  o  BERTPREV  calculará  o valor  correspondente  aos  3%  sobre  o  

somatório  da remuneração-de-contribuição  de  todos  os  servidores ativos vinculados ao RPPS, 

apurado no exercício anterior; b) Os  recursos  destinados  à  taxa  de  administração  serão 

separados  da  contribuição  mensal  compulsória  e transferidos  para  conta  bancária  e  

contábil  distinta  dos recursos destinados ao pagamento de benefícios.  §  2º.  Eventuais  

despesas  com  contratação  de  assessoria ou  consultoria  deverão  ser  suportadas  com  

recursos  da taxa  de  administração,  observados  os  requisitos  legais federais  atinentes  à  

matéria,  dispostos  na  Portaria  nº 19.451/2020 ME/SEPT ou  outra que vier a substituí-la.” ‘Art.  

139-A.  O  limite  de  gasto  previsto  no  caput  do  artigo anterior  poderá  ser  elevado  a  3,6%  

(três  inteiros  e  seis décimos  por  cento),  para  que  os  recursos  adicionais  sejam destinados  

exclusivamente  para  o  custeio  das  despesas  administrativas relacionadas às atividades 

previstas no § 6º do artigo  15  da  Portaria  MPS  402/08,  com  redação  dada  pelo artigo 1º da 

Portaria 19.451/2020 ME/SEPT ou  outra que vier a substituí-la,  com  a  observância  dos  

parâmetros  do  §  7º  do mesmo artigo.’. Foram apreciados o relatório bimestral do Controle 

Interno (Maio de Junho) e o Balancete de Maio/2021 aprovado anteriormente pelo Conselho 

Fiscal. Por fim, introduzido ao colegiado sobre o procedimento de Avaliação de Bens do 

BERTPREV, que será enviado com antecedência aos conselheiros para deliberação na próxima 

reunião ordinária. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do 

BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 

10:00, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues, secretário deste Conselho, e após 

lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue 

assinada pelos presentes. 

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade __________________________ 

Adriano Gonzaga da Costa                      __________________________ 

André Girenz Rodrigues                                    __________________________ 

Jean Carlo Muniz      __________________________ 

Juliana Veiga dos Santos                         __________________________ 

Maria Guilherme de Almeida              __________________________ 

Renato Martins Fernandes                      __________________________ 

Rita de Cássia Ferreira Furlan                          __________________________ 
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