
MEMBROS TITULARES E SUPLENTES:

AlessAndrA ArAntes MArques - Presidente
IsaltIna CássIa da sIlva alvIm dIas - suPlente

isAltinA CássiA dA silvA AlviM diAs 
viCe Presidente

andrea da sIlva lIma – suPlente

CArolinA tAvAres de liMA 
tesoureirA do iPrevi

sIlvana de sousa soares – suPlenteCésAr rodrigues roChA 
Presidente do Conselho deliberAtivo
renIldo máxImo BarBosa – suPlente

dAlvA Pinheiro de liMA 
Presidente do Conselho FisCAl 

anderson alves de moura – suplente

ives PereirA tAvAres 
rePresentAnte dA CâMArA MuniCiPAl

sheIla do Carmo veríssImo – suPlente

hudson vAlério M. de oliveirA 
rePresentAnte do exeCutivo MuniCiPAl 

Gerson luIs da sIlva – suPlente

Durante o ano de 2014 
muitos foram os obstáculos 
enfrentados por esta Institui-
ção, porém, a equipe que aqui 
trabalha, assim como eu e você, 
são servidores municipais que 
depositam sua confiança e 
seu dinheiro para que tenham 

uma previdência forte, sólida e 
segura. Alguns resultados foram 
alcançados e serviram de mo-
tivação. Que venha 2015, com 
mais lições e resultados! De-
sejamos a todos os servidores, 
razão de nossa existência, um 
Feliz Natal e próspero Ano novo!

FIQUE LIGADO:
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Mu-

nicípio de Itatiaia possui site próprio:.www.iprevi.rj.gov.br, nele 
são publicadas, mensalmente, todas as notícias referenteà 
sua previdência!Servidor mantenha-se informado e qualquer 
dúvida, fale conosco!
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IPCA

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Estratégia de Alocação %
Alocação dos Recursos/Diversificação

Alocação dos recursos

Limite da Resolução %

Renda Fixa - Art. 7º

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00 0,00

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00 90,00

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00 0,00

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III 80,00 40,00

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV 30,00 30,00

Poupança - Art. 7º, V 20,00 0,00

FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI 15,00 5,00

FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" 5,00 5,00

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" 5,00 5,00

Renda Variável - Art. 8º

FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00 5,00

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00 0,00

FI em Ações - Art. 8º, III 15,00 15,00

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00 5,00

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00 0,00

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00 5,00

Total 205,00

Declaro que o valor excedido do limite do somatório dos Segmentos "Renda Fixa" e "Renda Variável", está compatível com a Política de Investimentos aprovada pelas instâncias competentes e consolidada
neste Demonstrativo, conforme documentos arquivados

Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos

A presente Política de Investimentos está baseada nas avaliações do cenário macroeconômico para o ano de 2015, tendo-se utilizado, para tanto, dados e premissas obtidas através de fontes públicas, além de informações
extraídas do Relatório de Inflação, publicação do Comitê de Política Econômica – COPOM, http://www4.bcb.gov.br/?RELINF, acessada na página do Banco Central do Brasil.

O  c e n á r i o  m a c r o e c o n ô m i c o  p a r a  o  a n o  d e  2 0 1 5  n a  v e r s ã o  c o m p l e t a ,  p r e s e n t e  n a  P o l í t i c a  d e  I n v e s t i m e n t o s  d o  I n s t i t u t o ,  p o d e r á  s e r  a c e s s a d o  a t r a v é s  d o  l i n k :
h t t p : / / w w w . c r e d i t o e m e r c a d o . c o m . b r / c e n a r i o / c e n a r i o _ m a c r o e c o n o m i c o _ 2 0 1 5 . p d f
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Objetivos da gestão

Tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu
equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.
A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possuam as
seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de administração de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco X retorno.
Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico, a política estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos ativos, à vista
do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos normativos da Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.

Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos

Antes das aplicações, a gestão do RPPS deverá verificar, no mínimo, aspectos como: enquadramento do produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, riscos e perspectiva de rentabilidade satisfatória
no horizonte de tempo.

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM.

A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial para identificar aqueles com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário econômico, visando possíveis indicações de
solicitação de resgate.

Realização de Lucros:
Para o segmento de renda variável, o RPPS adotará a estratégia de realizar o lucro excedente à variação do limite por artigo estabelecido para alocação dos recursos (desenquadramento passivo). O valor resgatado deverá
ser realocado no segmento de renda fixa.
Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

A administração dos recursos do RPPS é realizada internamente. A alocação dos recursos será feita nas modalidades de investimento descrita na  SEÇÃO II DOS SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E DOS LIMITES,
Subseção I - Segmento de Renda Fixa e  Subseção                                                II - Segmento de Renda Variável da Resolução 3.922/10 do CMN - Conselho Monetário Nacional.
Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

O monitoramento da rentabilidade dos fundos e títulos que compõem a carteira do RPPS terá a periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual.  Por se tratar de gestão própria, dispensa o teste comparativos e de
avaliação de gestores.
Observações

a) Segmento de Renda Fixa
Para o segmento de renda fixa, o benchmark utilizado será o índice IMA-Geral Ex-C. No entanto, o RPPS poderá rever o benchmark do segmento de renda fixa ao longo do prazo de vigencia desta  Política de Investimentos;

b) Segmento de Renda Variável
Para o segmento de renda variável, o benchmark utilizado será o IBRX 50. Entretanto,  o RPPS poderá rever o benchmark do segmento de renda variável ao longo do prazo de vigencia desta  Política de Investimentos.

Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

153.378.557-00 - Luiz Carlos Ferreira BastosRepresentante Legal do Ente:

026.802.167-84 - Alessandra Arantes MarquesRepresentante Legal da Unidade Gestora:

Gestor de Recurso RPPS: 077.864.377-89 - ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS

Responsável: 026.802.167-84 - Alessandra Arantes Marques

Data: __/__/____ Assinatura:

Assinatura:Data: __/__/____

Assinatura:Data: __/__/____

Assinatura:Data: __/__/____
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POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS
Reunidos em assembleia conjun-

ta os membros do Conselho Delibe-
rativo, Conselho Fiscal e Comitê de 
Investimentos do IPREVI, delibera-
ram e aprovaram a Política Anual de 
Investimentos para o ano de 2015, 
visando a preservação do equilíbrio 

financeiro e o atendimento da meta 
atuarial de 6% ao ano de taxa de 
juros, acrescida da variação do IPCA 
– Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo, obedecendo aos limites de 
riscos por emissão e por segmento, e 
o limite de concentração por emissor 

por fundos estabelecidos no presente 
documento. A presente política está 
disponível na íntegra, no mural do 
IPREVI e da Prefeitura Municipal e 
o presente demonstrativo no site do 
IPREVI e no site do Ministério da 
Previdência Social.

REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO JUNTO 
A RECEITA FEDERAL 

Durante os exercícios de 2008 e 2009 ficaram pendentes os 
repasses referente as contribuições do PASEP, pois  entendi-se 
que como os recursos das contribuições previdenciárias eram 
provenientes da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, e 
essas já faziam retenção para o PASEP, caso o Instituto reco-
lhesse estaria havendo bitributação. No entanto, esse não foi o 
entendimento da Receita Federal, e para regularizar essas pen-
dências, durante o exercício de 2014, após análise do Conselho 
Deliberativo eConselho Fiscal, foi realizado um parcelamento no 
valor de R$ 96.909,50, que já foi quitado no mesmo exercício!
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Alessandra Leite da Silva , representante legal dos pensionistas 
menores Maria Eduarda da Silva e Carlos Eduardo da Silva

Nazaré aparecida Marcelino Sampaio, aposentada por tempo de 
contribuição, merendeira/SME

Balanço Patrimonial 2014

O IPREVI possui 221 beneficiários, entre servidores inativos e pensionistas, que foram con-
vocados para realizarem o recadastramento previdenciário  entre 01 a 30 de setembro de 2014. 
O recadastramento é uma exigência legal e uma garantia de que o benefício está sendo pago a 
quem de direito. O processo foi um sucesso, contando com adesão da maioria dos beneficiários. 

RECADASTRAMENTO 
DOS SERVIDORES INATIVOS

Atenção servidor mantenha seus dados sempre atualizados!

CAPACITAÇÃO

PROCESSOS ADIANTAMENTOS 
ABERTO PARA CURSOS

Com o objetivo de atender ao disposto na Portaria MPS Nº 440, 
de 09 de outubro de 2013, os conselheiros do Comitê de Investimen-
tos do IPREVI, participaram do curso de CPA-10, ministrado pela 
Empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, na 
cidade do Rio de Janeiro, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2014. 

O curso visou habilitar os candidatos à Certificação Profissional 
ANBIMA CPA-10,  reunindo todos os conhecimentos necessários, 
além defortalecer a capacitação técnica dos profissionais do mer-
cado financeiro e de capitais sobre os produtos de investimentos, 
fatores de risco, padrões éticos de conduta e a universalização de 
práticas e procedimentos e atividades que induzam e garantam a 
concorrência leal.

Foram abordados os seguintes conteúdos durante a realização 
do evento:  Sistema Financeiro Nacional,  Ética e Regulamentação,  
Noções de Economia e Finanças,  Princípios,  Fundos  e Demais 
Produtos de Investimentos.

PROCESSO DESCRIÇÃO 
DO CURSO

PARTICIPANTES VALOR 
SOLICITADO

173/14
15-07-2014 Reunião com a Gerência exe-

cutiva INSS Volta Redonda
- R$ 200,00

179/14
18-07-2014 Curso ECG-Gestão de Pessoal 02 R$ 4.000,00
236/14
20-08-2014 Curso CPA -10 07 R$ 4.000,00
286/14
29-09-2014 Certificação CPA-10 02 R$ 490,00
304/14
20-10-2014 Curso de Gestão de Bens 

Patrimoniais
01 R$ 400,00

318/14
06-11-2014 I congresso Estadual de Pre-

vidência Pública dos RPPS 
do Rio de Janeiro.

02 Participação 
suspensa

Conselheiros com o instrutor: Hudson Valério M. de Oliveira, Cesar Rodrigues da 
Rocha,  Ives Pereira Tavares, Ronaldo Fonseca, Alessandra Arantes Marques, 
Carolina Tavares de Lima, Dalva Pinheiro de Lima e Silvana de Sousa Soares.

Movimentação dos Recursos Financeiros – Novembro/2014
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RECOMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHO 
DELIBERATIVO E O CONSELHO FISCAL

A Constituição Federal assegura 
aos trabalhadores a participação 
dos órgãos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses previ-
denciários sejam objeto de discussão 
e deliberação. Seguindo essa diretriz 
a Portaria MPA 402/98, no §3.º art 10, 
prevê como obrigatório, no âmbito dos 
RPPS, órgãos colegiados ou instância 
de decisão em que o seguradosse-
jam paritariamente representado, de 
modo que os principais interessados 
possam intervir na gestão do RPPS, 
acompanhando e fiscalizando sua 
administração. No IPREVI, desde sua 
criação existe o Conselho Deliberativo 
e o Conselho Fiscal, e visando ade-
quar a atual composição aos ditames 
constitucionais foi promulgada a Lei 
n.º 701/2014, que dá nova redação a 
lei n.º 369/02.

Segundo a nova redação o CON-
SELHO DELIBERATIVO é composto 
de 7 (sete) membros, escolhidos 
entre os servidores efetivos, ativos ou 
inativos e pensionistas do Município, 
com prazo de gestão de 3 (três) anos, 
permitida a recondução por uma única 
vez, sendo: Presidente, indicado pelo 
Prefeito Municipal, entre os servidores 
efetivos ativos do Executivo Municipal e 
seu respectivo suplente; 1 (um) Conse-
lheiro, indicado pela Câmara Municipal, 

O Presidente do Conselho 
Deliberativo do IPREVI – Instituto 
de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Itatiaia, 
atuando em nome da Comissão 
organizadora do processo eleitoral 
dos novos membros do Conselho 
Deliberativo e Fiscal para gestão 
2015-2017, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas.

CONVOCA:

Todos os Servidores Públicos do 
Município de Itatiaia, pertencentes 
do quadro efetivo, que desejarem 
inscrever-se para concorrer às 
eleições de membros do Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal a 
realizar-se no dia 20 de janeiro 
de 2015, em assembleia geral 
devidamente convocada para esse 
fim,sendo o seguinte:

CONSELHO DELIBERATIVO:

03 (três) conselheiros, indicados 
pelos servidores municipais e autár-
quicos, e seus respectivos suplentes, 
escolhidos em Assembleia que tenha 
quórum mínimo de 50% (cinqüenta 
por cento) mais 1 (um).

01 (um) conselheiro, indicado 
pelos servidores municipais e autár-
quicos, escolhidos entre inativos e/
ou pensionistas e seus respectivos 
suplentes, eleitos em Assembleia 
que tenha quórum mínimo de 50% 

(cinqüenta por cento) mais 1 (um). 

CONSELHO FISCAL:

02 (dois) conselheiros, indicados 
pelos servidores municipais e autár-
quicos, e seus respectivos suplentes, 
escolhidos em Assembleia que tenha 
quórum mínimo de 50% (cinqüenta 
por cento) mais 1 (um).

01 (um) conselheiro, indicado 
pelos servidores municipais e autár-
quicos, escolhidos entre inativos e/
ou pensionistas e seus respectivos 
suplentes, eleitos em Assembleia 
que tenha quórum mínimo de 50% 
(cinqüenta por cento) mais 1 (um). 

De acordo com os artigos 80 e 
89 da Lei Municipal 369/02, alterada 
pela Lei n.º 701 de 03 de dezembro 
de 2014, os membros dos respec-
tivos conselhos serão eleitos, com 
prazo de gestão de 03 (três) anos, 
permitida a recondução por uma 
única vez.

As inscrições ficarão abertas 
das 9:00 h. às 12:00h e de 13:30 
às 17:00h. do dia 12/12/2014a 
12/01/2015na sede do IPREVI, 
sito à Rua Prefeito Assumpção, n.º 
175 – Centro – Itatiaia/RJ.

Conforme dispõe a Lei Municipal 
369 de 26 de dezembro de 2002, ar-
tigo 78, parágrafo 2.º, são requisitos 
para o exercício de qualquer Cargo, 
nos colegiados acima:

1.º A condição de segurado, com 

pelo menos 2 (dois) anos de efetivo 
exercício como servidor municipal.

2.º Possuir, no mínimo ensino 
fundamental.

Os candidatos deverão apre-
sentar-se munidos de carteira fun-
cional, preencher e assinar a ficha 
de inscrição.

3.º A eleição realizar-se-á no 
dia 20/01/2015das 10:00h às 16:30, 
tendo como pontos o Paço Municipal 
de Itatiaia, Escola Municipal Ana 
Elisa Lisboa Gregori (urna itinerante) 
e Escola Municipal Otavio Xavier 
(urna itinerante).
IPREVI - Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município 
de Itatiaia
Rua Prefeito Assumpção nº175 - 
Centro - Itatiaia - RJ.
CEP 27580-000 - Telefone/Fax: (24) 
3352-4043.
CNPJ 03.716.646/0001-68
EMAIL: iprevi1@hotmail.com

4.º A eleição (2ª chamada) 
realizar-se-á no dia 22/01/2015, nos 
mesmos locais e  horários definidos 
acima.

Itatiaia, 10 de 
dezembro de 2014.

César Rodrigues Rocha
Presidente do Conselho 

Deliberativo

Edital de Convocação nº 01/2014

CRONOGRAMA ELEIÇÃO 2015-2017
Publicação do edital 11/12/2014

Abertura das inscrições 12/12/2014 a 12/01/2015

Homologação das inscrições 12/01/2015

Divulgação dos candidatos 13/01/2015

Eleição – 1.ª chamada 20/01/2015

Eleição – 2.ª chamada 22/01/2015

Divulgação do resultado 23/01/2015

Homologação da eleição 23/01/2015

ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS 
DELIBERATIVOS E FISCAIS DO IPREVI

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO FISCAL
I-Deliberar sobre: Art. 88- Ao Conselho Fiscal, órgão de 

fiscalização do IPREVI, cabe zelar 
pela sua gestão econômico-financeira 
e pelo cumprimento das metas atua-
riais aprovadas.

a) orçamento-programa, e suas 
alterações;

§ 2º - O Conselho Fiscal reunir-se-á, 
ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, quando con-
vocado pelo seu Presidente ou pela 
maioria dos seus membros, e suas 
manifestações serão tomadas por 
maioria de votos.

b) planos de custeio e de aplicação do 
patrimônio, e suas revisões;

I- Compete:

c) percentual de contribuição mensal, 
das patrocinadoras e dos assegu-
rados;

I- fiscalizar os atos dos administrado-
res e verificar o cumprimento dos seus 
deveres legais e estatutários;

d) novos planos de seguridade; II- opinar sobre o Balanço Geral e 
demais demonstrações financeiras;

e) prestação de contas da Diretoria 
– Executiva, do Balanço Geral do 
exercício respectivo e dos balancetes 
e relatórios mensais;

III- examinar, a qualquer tempo, livros 
e demais documentos;

f) admissão de novas patrocinadoras; IV- analisar, mensalmente, o balancete 
e outras demonstrações financeiras;

g) aquisição de bens imóveis, bem 
como baixa e alienação de bens do 
ativo permanente e constituição de 
ônus reais sobre os mesmos, quando 
de valor superior a 8.000 (oito mil) 
UFIR’s;

V- denunciar ao Conselho Delibera-
tivo, as irregularidades verificadas, 
sugerindo medidas saneadoras;

h) edificação em terreno de proprie-
dade do IPREVI;

VI- manifestar-se sobre assuntos 
que lhe forem encaminhados pela 
Diretoria Executiva ou pelo Conselho 
Deliberativo.

i) aceitação de doações, com ou sem 
encargos;

PÚ- O Conselho Fiscal poderá dis-
por de assessoramento de contador 
ou atuário autônomos ou de firmas 
especializadas, de sua confiança, 
sem prejuízo de auditoria externa, 
de caráter obrigatório, observado os 
critérios legais de contratação e as 
normas internas do IPREVI, estabe-
lecidas sobre a matéria.

j) estrutura organizacional, quadro de 
pessoal e respectivo plano de cargos 
e carreiras;

l) planos e programas, anuais e 
plurianuais;

m) abertura de créditos adicionais;

n) diretrizes e normas gerais de orga-
nização, operação e administração.

II- julgar os recursos interpostos dos 
atos do Diretor Superintendente do 
IPREVI e da Diretoria Executiva;

III- determinar a realização de inspe-
ção e auditoria, de qualquer natureza, 
escolhendo e destituindo auditores;

IV- aprovar a contratação de Institui-
ção Financeira, privada ou pública, 
que se encarregará da administração 
da carteira de investimentos do IPRE-
VI, quando for o caso;

V- aprovar seu Regimento Interno;

VI- resolver os casos omissos desta Lei;

PÚ – Cabe ao Conselho Deliberativo 
a responsabilidade de atuação no 
processo de eleição dos conselhei-
ros, salvo os que vão concorrer as 
reeleições.

escolhido entre os servidores do órgão 
legislativo e seu respectivo suplente;  
3 (três) Conselheiros, indicados pelos 
Servidores Municipais e Autárquicos, e 
seus respectivos suplentes, escolhidos 
em Assembléia que tenha quórum 
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) 
mais 1 (um); 1 (um) Conselheiro, in-
dicado pelos Servidores Municipais e 
Autárquicos escolhidos entre inativos 
e/ou pensionistas e seus respectivos 
suplentes, eleitos em Assembléia 
que tenha quórum mínimo de 50% 
(cinqüenta por cento) mais 1 um e o 
Diretor-Superintendente do IPREVI, na 
qualidade de membro nato e seus res-
pectivos suplentes. O CONSELHO FIS-
CAL é composto de 5 (cinco) membros, 
com prazo de gestão de 3 (três) anos, 

permitida a recondução por uma única 
vez, sendo: o Presidente, indicado pelo 
Prefeito Municipal, entre os servidores 
efetivos ativos do Executivo Municipal e 
seu respectivo suplente; 1 (um) Conse-
lheiro, indicado pela Câmara Municipal, 
escolhido entre os servidores do órgão 
Legislativo e seu respectivo suplente; 
2 (dois) Conselheiros, indicados pelos 
Servidores Municipais e Autárquicos, 
escolhidos em Assembléia que tenha 
quórum mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um); 1 (um) Conselheiro, 
indicado pelos servidores municipais e 
autárquicos escolhidos entre inativos 
e/ou pensionistas e seus respectivos 
suplentes, eleitos em Assembléia que 
tenha quórum mínimo de 50% (cin-
quenta por cento) mais 1 um;
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BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014
Aposentadoria concedida – POR IDADE

Servidoras Função Portaria Data Concessão
Maria de Fátima 
Seixas Sousa

Servente 027/14 01/07/2014

Maria da Conceição de 
Freitas

Merendeira 028/14 08/07/2014

Suely Pereira 
Venâncio

Recepcionista 053/14 05/09/2014

Afonso César Guimarães de 
Medeiros

Médico Pediatra 062/14 11/12/2014

Aposentadoria concedida – COMPULSÓRIA
Servidoras Função Portaria Data 

Clodomira de Oliveira 
Barbosa

Varredora 055/14 05/09/2014

Geraldo Flores Cristo Almoxarife 056/14 01/10/2014

Aposentadoria concedida – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Servidoras Função Portaria Data 

Ana Lúcia Leite Professora 023/14 01/07/2014
Cristina de Oliveira Alves 

Francis
Professora 024/14 01/07/2014

Carlos Antônio 
Marques Ribeiro

Mecânico 047/14 03/09/2014

Arcilez Gregório 
da Silva

Enfermeira 052/14 15/09/2014

Aposentadoria concedida – INVALIDEZ
Servidoras Função Portaria Data 

George Waldemar Fusco Economista 064/14 01/11/2014

• 49 Processos de Auxílio Doença foram abertos e concedidos.
• 04 Processos de Licença Maternidade abertos e concedidos.
• 03 Processos de Pensão Por Morte.
• 11 Processos de Aposentadoria concedidos.

Distribuição - Administradores

Administrador Valor %
BANCO DO BRASIL 24.638.469,23 44,06%
CEF 20.361.288,78 36,41%
BANCO ITAUCARD 4.969.013,85 8,89%
BANCO BRADESCO 2.368.745,63 4,24%
ITAÚ UNIBANCO 964.073,09 1,72%
OLIVEIRA TRUST DTVM 55.141,69 0,10%

44,06%

36,41%

8,89%

4,24% 1,72%
0,10%

BANCO DO BRASIL

CEF

BANCO ITAUCARD

BANCO BRADESCO

ITAÚ UNIBANCO

OLIVEIRA TRUST DTVM

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento Valor %
IMA-B 5 18.067.948,06 32,31%
IRF-M 1 14.987.156,40 26,80%
IMA-B 12.271.292,67 21,95%
AÇÕES - OUTROS 3.983.949,79 7,12%
MULTIMERCADO 2.410.954,47 4,31%
FUNDO IMOBILIÁRIO 1.911.623,04 3,42%
IDKA 2A 1.128.264,93 2,02%
CDI 1.100.229,68 1,97%
FIDC 55.141,69 0,10%

32,31%

26,80%

21,95%

7,12%
4,31%

3,42%

2,02% 1,97%

0,10% IMA-B 5

IRF-M 1

IMA-B

AÇÕES - OUTROS

MULTIMERCADO

FUNDO IMOBILIÁRIO26,80% FUNDO IMOBILIÁRIO

IDKA 2A

CDI

FIDC

Distribuição - Segmentos

Segmento Valor %
RENDA FIXA 47.610.033,43 85,14%
RENDA VARIÁVEL 8.306.527,30 14,86%

85,14%

14,86%

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

Distribuição - Segmentos

Segmento Valor %
RENDA FIXA 47.610.033,43 85,14%
RENDA VARIÁVEL 8.306.527,30 14,86%

85,14%

14,86%

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

Distribuição dos 
Investimentos

Retorno
(%)

Janeiro 48.164.099,62 962.226,76 267.312,39 48.749.133,45 -109.880,54 -0,22%
Fevereiro 48.749.133,45 666.097,60 262.799,53 49.631.144,24 478.712,72 0,97%
Março 49.631.144,24 2.832.972,28 2.148.472,28 50.904.587,99 588.943,75 1,17%
Abril 50.904.587,99 4.780.515,99 4.411.253,75 51.788.622,26 514.772,03 1,00%
Maio 51.788.622,26 673.035,00 398.000,00 52.530.306,74 466.649,48 0,90%
Junho 52.530.306,74 5.423.156,30 5.085.000,00 53.412.901,46 544.438,42 1,03%
Julho 53.412.901,46 246.778,81 270.000,00 53.901.731,51 512.051,24 0,96%
Agosto 53.901.731,51 23.257.570,42 23.132.450,78 55.293.223,67 1.266.372,52 2,34%
Setembro 55.293.223,67 214.614,26 163.000,00 54.682.408,51 -662.429,42 -1,20%
Outubro 54.682.408,51 290.953,61 329.951,94 55.295.228,03 651.817,85 1,19%
Novembro 55.295.228,03 414.117,93 390.000,00 55.916.560,73 597.214,77 1,08%
Acumulado 39.762.038,96 36.858.240,67 4.848.662,82 9,58%

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno (R$)

2,00%

2,50%

3,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

%
Atingimento

1,06% -21,16%
1,16% 84,20%
1,36% 85,79%
1,14% 88,33%
0,95% 94,45% Resultado das AplicaçõeS financeiras após as Movimentações
0,87% 119,00%
0,54% 176,46%
0,74% 317,62%
1,08% -110,53%
0,96% 124,76%
0,98% 110,63%
11,38% 84,21%

Meta Atuarial

Retorno

Meta Atuarial

Resultado das Aplicações financeiras após as Movimentações


