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FIQUE LIGADO: O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia possui 
site próprio, www.iprevi.rj.gov.br, e nele são publicadas mensalmente, todas as notícias referentes 
à sua previdência. Servidor, se mantenha informado e qualquer dúvida, fale conosco.

AUDITORIA
O IPREVI foi auditado pelo Ministério da Previ-

dência da Social em março deste ano. Diante de 
todos os elementos verificados no procedimento 
da auditoria direta, seguem abaixo as conclusões 
do auditor:

IRREGULARIDADE 
• Caráter contributivo (repasse).
RECOMENDAÇÕES
• Confecção e disponibilização da folha de 

pagamento do ente federativo, a inteiro teor do 
disposto no artigo 47 da Orientação normativa 
MPAS/SPPS n.º 02/2009.

• Adoção pelo município de guia de reco-
lhimento previdenciário, conforme Artigo 48 da 
Orientação normativa MPAS/SPPS n.º 02/2009.

• Registro individualizado dos servidores, a 
inteiro teor do Art 18 da Portaria MPS N.º 402/2008.

• Diminuição do prazo para realização dos 
repasses das contribuições previdenciárias.

A adoção de medidas saneadoras dos itens 
apontados  pelo auditor estão sendo tomadas pelo 
Executivo, em parceria com IPREVI, já tendo publi-
cado, inclusive, a Lei n.º 730/15, que dispõe sobre o 
parcelamento de débitos assinado em 30/07/2015. 
A primeira parcela já foi quitada. Outras medidas 
também estão sendo tomadas para que as reco-
mendações sejam atendidas.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
O valor gasto com despesas administrativas, 

entre elas, pagamento de pessoal, contratação de 
serviços, material de consumo, vale alimentação e 
aluguel da sede administrativa, dentre outras, fi-
cam atrelados a uma taxa de administração, que 
é correspondente a 2% de todo valor da folha de 
pagamento dos servidores concursados efetivos 
paga no ano anterior. Neste ano (2015), a taxa de 
administração é de R$ 749.818,94 (setecentos e 
quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e 
noventa e quatro centavos). 

O saldo de 537.880,45 (quinhentos e trinta e 
sete reais, oitocentos e oitenta reais e quarenta e 

cinco centavos), remanescente de outros exercí-
cios(anos anteriores), é resultado do uso conscien-
te na utilização de verba pública e da intenção de 
aquisição de uma sede própria para o IPREVI.

BANCO SANTOS 
Em 12 de novembro de 2004 o IPREVI possuía 

R$ 3.093.057,13 (três milhões, noventa e três mil, 
cinqüenta e sete reais e treze centavos) deposita-
dos no Fundo Credit Yield FI Renda Fixa do Banco 
Santos. Com a empresa By Mellon, atualmente ad-
ministradora do Fundo Credit Yield FI Renda Fixa, 
o Instituto recuperou R$ 1.385.465,63  (um milhão, 
trezentos e oitenta e cinco reais, quatrocentos e 
sessenta e cinco mil e sessenta e três centavos) do 
montante total investido. O saldo a ser recuperado 
é, portanto, de R$ 1.707.591,50 (um milhão, sete-
centos e sete mil, quinhentos e noventa e um reais 
e cinqüenta centavos).

COMUNICADO
A diretora Superintendente do IPREVI comuni-

ca que, de acordo com o Decreto Nº 2.459 de 27 de 
agosto de 2014, todos os aposentados e pensionistas 
devem manter seu cadastro atualizado para continu-
ar recebendo os benefícios/proventos anualmente.

O recadastramento deverá ser efetuado, OBRI-
GATORIAMENTE, pelo próprio aposentado ou pen-
sionista,  no mês do seu aniversário, na sede do 
Instituto de Previdência. Documentos necessários 
para o recadastramento: 

• Cédula de identidade (RG/identificação fun-
cional); 

• CPF;
• Cópia do comprovante de residência atualizado;
• Cópia de Certidão de casamento ou Averba-

ção de Divórcio caso houver mudança no es-
tado civil;

• Cópia de Certidão de nascimento caso hou-
ver novo dependente menor de 21 anos.

Atenção servidores ativos. Um novo recadastra-
mento previdenciário será realizado em breve, a 
fim de atualizar as bases cadastrais. Participe!



O IPREVI é uma Autarquia Municipal, responsá-
vel pela Gestão do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores do Município de Itatiaia. Com per-
sonalidade jurídica própria e autônoma, seu obje-
tivo é assegurar os recursos financeiros e a con-
cessão dos benefícios previdenciários definidos na 
legislação federal e municipal. 

O Instituto conta atualmente com 1842 segura-
dos, sendo 1557 ativos, 163 aposentados, 74 pen-
sionistas, 41 servidores em gozo de auxílio doença 
e sete em gozo de salário maternidade.

Quando assumi o IPREVI, em abril de 2013, en-
contrei um quadro de pessoal muito restrito, com 
apenas cinco servidores. Diante disso, tracei entre 
os principais objetivos da minha gestão, a realiza-
ção de um concurso público. E em março de 2015, 
com apoio do executivo o tão esperado processo 
seletivo foi concretizado. O único concurso feito 
pela instituição havia sido realizado em 2004.

Como Diretora Superintendente tenho primado 
por uma gestão integrada com os Conselhos De-
liberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos. Men-
salmente, esses colegiados se reúnem para discu-
tir e colocar em pauta os assuntos mais relevantes 
do Instituto, além de dar ciência a todos sobre os 
trabalhos e ações executadas. 

É importante destacar ainda que a diretoria do 
IPREVI busca diária e incansavelmente a profis-
sionalização do Regime Próprio de Previdência, 
agregando conhecimento ao gestor, conselheiros 
e servidores municipais. Acredito que somente 
uma boa base de formação poderá capacitar tanto 
os gestores quanto os conselheiros, tornando-os 
aptos a avaliar e inovar em boas práticas de ges-
tão, analisar investimentos, buscar melhores pres-
tadores de serviços, enfim, garantir a viabilidade 
previdenciária e a excelência no atendimento aos 
servidores públicos municipais.

Outra importante ação  foi a normatização do 
Decreto Nº 2.459 de 27 de agosto de 2014, que 
dispõe sobre o recadastramento dos servidores 

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS DIRETORES DO IPREVI 
Janeiro a Setembro de 2015

CAPACITAÇÃO - 1º SEMESTRE 2015 PARTICIPANTES
27º Seminário Nacional de Previdência Social 02
Curso ECG - Economicidade em Licitação e Contratos da Administração Pública 03
Curso de Compensação Previdenciária 02
Curso de CPA-10 (CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA ANBIMA) 20

DIRETORA SUPERINTENDENTE

públicos ativos e inativos, bem como dos pensio-
nistas. Todo segurado tem que fazer uma prova de 
vida anual, no mês do seu aniversário. A partir de 
2013, o recadastramento dos inativos passou a ser 
realizado mensalmente, e no caso de não compa-
recimento do servidor, o Setor de Benefícios faz a 
convocação por carta. E se ainda persistir a ausên-
cia do funcionário, o benefício é suspenso até que 
ele compareça e faça seu recadastramento. Essa 
medida visa coibir possíveis fraudes, como casos 
de falecimento do profissional que não são infor-
mados  ao IPREVI pela família. 

Nos últimos dois anos, mesmo diante de toda a 
volatividade do mercado financeiro, o IPREVI obte-
ve um crescimento significativo nos seus recursos. 
Em janeiro de 2013, possuía em caixa o montante 
de R$ 43.794.011,82 e em junho de 2015 alcançou 
o patamar de R$ 59.471.024,29, distribuídos entre 
renda fixa (76,00%) e renda variável (14,07%).  

Como gestora do IPREVI garanto aos servi-
dores municipais que enfrento com motivação 
os desafios diários de um presidente de Insti-
tuto de Previdência e, neste sentido, tenho pri-
mado pela regularidade das contas, o controle 
dos gastos, equilíbrio financeiro e atuarial, no 
cumprimento dos repasses mensais, pagamen-
to de juros dos repasses realizados fora do 
prazo estabelecido na lei municipal, pagamen-
to dos segurados em dia, prestação do serviço 
público com eficiência, no bom relacionamento 
com conselheiros, executivo e legislativo. Nosso 
propósito é conhecer e buscar as melhores apli-
cações para os investimentos, alcançar a meta 
atuarial, dentre muitas outras. 

Mas gostaria de ressaltar a importância da par-
ticipação dos servidores públicos. É preciso que 
haja a conscientização de que o regime próprio só 
existe por causa da nossa classe. Devemos estar 
atentos, participar, colaborar com o crescimento, 
pois só desta forma alcançaremos o fortalecimen-
to da Instituição.

Alessandra Marques



César Rodrigues Rocha

“A credibilidade é fundamental a boa gestão de um RPPS, sendo também reflexo 
da prática efetiva de valores como: integridade, honestidade, transparência, eficiên-
cia e respeito aos servidores ativos, aposentados e patrocinadores. Assim, vejo hoje 
como membro do conselho deliberativo os gestores do IPREVI.  Aproveito está opor-
tunidade para parabenizá-los pela postura ética nas quais vem desempenhando suas 
funções e sempre se preocupando em capacitar seus funcionários e conselheiros.”

O Instituto de Previdência dos Servidores Pú-
blicos de Itatiaia (IPREVI) realizou de quarta até 
esta sexta-feira (11), um curso de capacitação 
para profissionais que buscam a certificação 
CPA – 10, no Centro de Capacitação de Itatiaia, 
na Vila Odete. Ao todo, participaram vinte servi-
dores públicos, entre eles, membros do comitê 
de investimentos, do conselho fiscal e delibera-
tivo do instituto.

 A realização deste curso atende ao disposto na 
Portaria MPS Nº 440, que exige essa certificação 
profissional da ANBIMA, que é a entidade certifica-
dora dos profissionais do mercado financeiro bra-
sileiro. Para realizar a gestão dos recursos finan-
ceiros do instituto de previdência, os membros do 
comitê de investimentos necessitam estar habilita-
dos, relatou a diretora Superintendente do IPREVI 
Alessandra Arantes Marques Coelho.

Nas aulas, ministradas por uma empresa espe-
cializada, os participantes aprenderam sobre in-
vestimentos, economia, finanças, sistema financei-
ro, ética e regulamentação.

O IPREVI, em conjunto com a Prefeitura, reali-
zou seu segundo concurso público abrindo vagas 
para quatro escriturários, um técnico em Contabi-
lidade e um servente. A maioria dos aprovados já 

CONCURSO PÚBLICO DO IPREVI
tomaram posse, entre eles, três escriturários - um 
está em fase de convocação -, e a servente. O téc-
nico em Contabilidade, apesar de convocado, não 
compareceu para tomar posse.

PALAVRAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

IPREVI REALIZA CURSO DE CAPACITAÇÃO



APOSENTADORIAS CONCEDIDAS
 - POR IDADE - 

SERVIDORES FUNÇÃO  PORTARIA DATA CONCESSÃO
Vera Lúcia Silva Valadão Assistente Social 012/15 01/03/2015
Vilma Ferreira de Pinho Agente Comunitário de saúde 013/15 01/04/2015
Rogério Soares de Brito Cancelada a pedido do servidor
Sérgio Lopes Ferreira Inspetor de disciplina 020/15 01/06/2015
Tânia Guimarães Ramos Recepcionista  019/15 01/06/2015
Sônia Regina Pinheiro Merendeira  001/15 01/02/2015 
Maria José Bianca Assistente Social 022/15 01/08/2015
de Freitas Graça 
Rogério Soares de Brito Cancelada a pedido do servidor

- COMPULSÓRIA -
SERVIDORES FUNÇÃO  PORTARIA DATA CONCESSÃO
Airton Cesário da Silva Servente  018/15 09/04/2015

   
- TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO -

SERVIDORES FUNÇÃO  PORTARIA DATA CONCESSÃO
Paulo Mateus de Souza Bombeiro Hidráulico 014/15 01/04/2015
Maria do socorro Barbosa Cancelada a pedido do servidor
Ana Elite Gianazi Em andamento  

  
- INVALIDEZ -

SERVIDORES FUNÇÃO  PORTARIA DATA CONCESSÃO
Rosane Antunes de Souza Professora  006/15 01/02/2015
Edson Matias Barba Músico  007/15 01/02/2015
Luciene Piedade da Silva  Técnica de enfermagem 003/15 01/02/2015
Sebastião Olegário da Silva  Eletricista  002/15 01/02/2015
   
Atualizado até 31/08/2015

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSUNTOS ABORDADOS DE 
JANEIRO A JUNHO DE 2015

• Apresentação do relatório mensal de inves-
timentos;

• Análise dos fundos de investimentos;
• Aprovação de APR;
• Alocação dos recursos do IPREVI;
• Meta Atuarial;
• Taxa de  Administração – Ano:2015;
• Instabilidade do mercado financeiro;
• Estratégia de aplicação e resgate dos recur-

sos do IPREVI;
• Apresentação dos fundos de investimentos 

pelas instituições: Bradesco, Brasil, Infinity e 
Privatiza Investimentos;

• Cenário da Economia Brasileira e Internacio-
nal;

• Rentabilidade dos fundos de renda fixa;
• Composição da carteira RPPS.

E DE JULHO A SETEMBRO 2015
• Apresentação do Relatório Mensal de Inves-

timentos – Mês Junho/2015;
• Apresentação do Demonstrativo dos recur-

sos aplicados pelo IPREVI-competência Ju-
nho: 2015;

• Análise dos Fundos de Investimentos;
• Aprovação de APR para o mês de agosto de 2015;
• Apresentação dos Fundos de Investimentos 

do Banco Itaú;
• Apresentação do Relatório Mensal de Inves-

timentos – Mês Julho/2015;
• Apresentação do demonstrativo dos recur-

sos aplicados pelo IPREVI, competência Ju-
lho 2015;

• Análise dos Fundos de Investimentos;
• Aprovação de APR para o mês de setembro 

de 2015;
• Curso de Capacitação – CPA-10 que aconte-

ceu nos dias 09, 10 e 11 de setembro, das 9 
às 17 horas, no Centro de Capacitação (SE-
NAC), localizado na Estrada de Furnas, Vila 
Odete, em Itatiaia. 



POSSE DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

Os novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal foram empossados no cargo no dia 10 de abril 
de 2015. Os Conselhos possuem formação paritária, tendo em sua composição membros eleitos pelos 
servidores municipais e indicados pelos Poderes Executivo e Legislativo.

CONSELHO DELIBERATIVO
SERVIDORES  POSIÇÃO INDICAÇÃO
César Rodrigues Rocha Presidente PMI
Renildo Máximo Barbosa Membro Suplente PMI
Mário Célio Maia Gouvêa  Membro Titular Eleito - Servidor Ativo
Valdirene Rocha  Membro Suplente Eleito - Servidor Ativo
Gilda de Fátima Viana de Carvalho Membro Titular Eleito - Servidor Ativo
Elisabete Aparecida Machado de Carvalho Silva Membro Suplente Eleito - Servidor Ativo
Lafayette Bezerra dos Santos Membro Titular Eleito - Servidor Ativo
Dante Cibelius de Souza Membro Suplente Eleito - Servidor Ativo
Jesuel Ferreira de Sá Membro Titular Eleito - Servidor Inativo
Alessandra Arantes Marques Membro Titular IPREVI
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Membro Suplente IPREVI
Cleverton Silva Barbosa Membro Titular CMI
Alessandro Miranda Membro Suplente CMI

CONSELHO FISCAL
SERVIDORES  POSIÇÃO INDICAÇÃO
Hudson Valério M. de Oliveira Presidente PMI
Anderson Alves de Moura Membro Suplente PMI
Andréa de Souza Rocha Membro Titular Eleito - Servidor Ativo
Richard de Souza Queiroz Membro Suplente Eleito - Servidor Ativo
Marta Rocha Jardim Mourão Membro Titular Eleito - Servidor Ativo
Maria José Leite Mendes de Oliveira Membro Suplente Eleito - Servidor Ativo
Jair Joaquim dos Santos Membro Titular Eleito - Servidor Inativo
Ives Pereira Tavares Membro Titular CMI
Rosemary Pereira Gonçalves Membro Suplente CMI

Hudson Valério M. de Oliveira

Entendo que o Iprevi preci-
sa ampliar seus horizontes em 
face da jornada iniciada com a 
sua criação e dos desafios que 
estão por vir.  A cada ano o 
patrimônio dos servidores au-
menta e na mesma proporção, 
a fiscalização e o controle.

Para gerir o patrimônio existente e melhor se 
adequar as necessidades dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas, a qualificação dos 
gestores e conselheiros; a aquisição da sede pró-
pria, o alinhamento do quadro funcional a reali-
dade do mercado, a implementação de controles 
internos, a aquisição de software adequado a ges-
tão e a criação de uma política de educação pre-

PALAVRAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

videnciária contribuirão significativamente para a 
gestão qualificada dos recursos.

Paralelamente, é preciso criar uma comunica-
ção eficiente, com o objetivo de promover a inte-
gração destes com o Instituto, disponibilizando 
as informações necessárias, seja via site, e-mail 
ou rede social, melhorando o relacionamento e 
diminuindo a distância entre as partes, tornando 
o Instituto em única fonte segura de informações 
previdenciárias, para o servidor.

A fiscalização,prioritariamente, deve basear-se 
na busca do equilíbrio financeiro e atuarial, poden-
do ser exercida através dos balancetes e balanços 
publicados regularmente, não sendo exclusiva do-
sÓrgãos de Controles ou dos Conselheiros, pois 
trata-se de patrimônio dos servidores, portanto 
compete a todos zelar pelo que te pertence.  O Ins-
tituto carece da sua participação.



PROCESSOS PROTOCOLADOS
EM ANDAMENTO E CONCLUÍDOS

• Processos de Pensão por morte abertos: total de 6, sendo 3 concedidos, 2 não concedidos e 1 pensão 
suspensa

• Processos de auxílio doença: 36 
• Processos de aposentadoria abertos no ano de 2015: 13 no total, sendo 10 concedidos, 2 cancelados 

e 1 em andamento

PROCESSOS DE PENSÃO POR MORTE
PROCESSOS ABERTOS PENSÕES CONCEDIDAS PENSÕES NÃO 

CONCEDIDAS
PENSÕES SUSPENSAS

06 03 02 01
PROCESSOS DE AUXÍLIO DOENÇA

PROCESSOS ABERTOS
36

PROCESSOS DE APOSENTADORIA
PROCESSOS ABERTOS CONCEDIDOS CANCELADOS EM ANDAMENTO

13 10 02 01

Atualizado até 31/08/2015

AÇÕES DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E FISCAL 

JANEIRO A JUNHO 2015
• Eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal;
• Processo eleitoral dos Conselhos Deliberati-

vo e Fiscal;
• Posse dos conselheiros dos Conselhos Deli-

berativo e Fiscal;
• Apresentação e entrega mensal do relatório de 

investimentos elaborado pela empresa Crédi-
to & Mercado Consultoria em Investimentos;

• Apresentação e entrega do demonstrativo 
dos recursos aplicados pelo IPREVI;

• Apreciação e aprovação dos balancetes 
mensais;

• Alocação dos recursos do IPREVI;
• Apresentação e aprovação de balanço, ano 

2014;
• Apresentação e entrega do relatório mensal 

de investimentos;
• Deliberação do TCE/RJ;
• Débito do município com o IPREVI;
• Taxa de Administração para o ano de 2015;
• Meta atuarial;
• Apresentação de Contas do Ordenador de 

Despesa, Patrimônio e Almoxarifado – Ano: 
2014;

• Apresentação do Processo sobre a Notifica-
ção de Auditoria Fiscal – Nº 049/2015;

JULHO A SETEMBRO 2015
• Apresentação do Demonstrativo dos recur-

sos aplicados pelo IPREVI – Competência: 
Junho/2015;

• Apresentação do Relatório Mensal de Inves-
timentos elaborado pela empresa Crédito e 
Mercado – Mês Junho/ 2015;

• Aprovação do balancete do mês de Junho de 
2015;

• Apresentação do demonstrativo dos recur-
sos aplicados pelo IPREVI – Competência: 
Agosto/2015;

• Apresentação do Relatório Mensal de Inves-
timentos elaborado pela empresa Crédito e 
Mercado – Mês Agosto/ 2015;

• Aprovação do Balancete dos Meses de Julho 
e Agosto de 2015;

• Curso de Capacitação – CPA-10 que aconte-
ceu nos dias: 09, 10 e 11 de setembro das 9 
às 17 horas no Centro de Capacitação (SE-
NAC), localizado na Estrada de Furnas, Vila 
Odete, em Itatiaia. 



DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTOS

Resultado das aplicações
Mês Saldo anterior Aplicações Resgates Saldo do Mês Retorno (R$) Retorno 

(%)
IPCA + 6% aa.                

(Meta Atuarial)
% Atingi-

mento

Janeiro 55.420.956,11 438.379,43 293.211,96 56.314.234,26 748.110,68 1,35% 1,73% 77,70%

Fevereiro 56.314.234,26 704.258,17 351.863,10 57.363.026,72 696.397,39 1,23% 1,64% 74,84%

Março 57.363.026,72 14.937.633,70 14.760.004,75 57.858.813,19 318.157,52 0,55% 1,84% 30,10%

Abril 57.858.813,19 1.714.639,95 1.605.750,38 58.704.231,69 736.528,93 1,27% 1,18% 107,97%

Maio 58.704.231,69 10.741.994,25 10.933.260,56 59.183.632,78 670.667,40 1,14% 1,21% 94,66%

Junho 59.183.632,78 160.000,00 361.270,64 59.408.377,69 426.015,55 0,72% 1,28% 56,21%

Julho 59.408.377,69 3.625.741,78 3.346.232,89 60.129.379,35 441.492,77 0,74% 1,16% 63,96%

Acumulado 32.322.647,28 31.651.594,28 4.037.370,24 7,21% 10,47% 68,86%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25.853.041,72 43,00%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 22.414.853,28 37,28%

BANCO BRADESCO 5.356.832,94 8,91%

ITAÚ UNIBANCO 6.444.289,99 10,72%

OLIVEIRA TRUST DTVM 60.361,42 0,10%

Distribuição - Administradores

43,00%

37,28%

8,91%

10,72%

0,10%

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL

BB GESTÃO DE RECURSOS 
DTVM

BANCO BRADESCO

ITAÚ UNIBANCO

OLIVEIRA TRUST DTVM

IMA-B 21.821.223,94 36,29%

CDI 9.770.844,78 16,25%

IRF-M 1 4.316.510,42 7,18%

IMA-B 5 8.995.911,28 14,96%

IDKA 2A 6.333.795,32 10,53%

AÇÕES - OUTROS 3.756.942,98 6,25%

MULTIMERCADO 2.613.334,08 4,35%

FUNDO IMOBILIÁRIO 1.941.611,13 3,23%

CRÉDITO PRIVADO 518.844,00 0,86%

FIDC 60.361,42 0,10%

Sub - Segmentos

36,29%

16,25%

7,18%

14,96%

10,53%

6,25%

4,35% 3,23% 0,86% 0,10%

Sub segmentos
IMA-B CDI IRF-M 1

IMA-B 5 IDKA 2A AÇÕES - OUTROS

MULTIMERCADO FUNDO IMOBILIÁRIO CRÉDITO PRIVADO

FIDC

RENDA FIXA 51.817.491,16 86,18%

RENDA VARIÁVEL 8.311.888,19 13,82%

Segmentos

86,18%

13,82%

Segmentos
RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL



BALANÇO PATRIMONIAL 2015
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

52.198.183,31 53.243.671,17 53.893.768,78 54.683.409,90 55.345.941,25 55.624.083,45 56.573.806,11

Balanço Patrimonial

50.000.000,00

51.000.000,00

52.000.000,00

53.000.000,00

54.000.000,00

55.000.000,00

56.000.000,00

57.000.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

BALANÇO PATRIMONIAL 2015

Mês Retorno 
(%)

IPCA + 6% 
aa. (Meta 
Atuarial)

Janeiro 1,35% 1,73%
Fevereiro 1,23% 1,64%
Março 0,55% 1,84%
Abril 1,27% 1,18%
Maio 1,14% 1,21%
Junho 0,72% 1,28%
Julho 0,74% 1,16%
Acumulado 7,21% 10,47%

Retorno x Meta

0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%

1 2 3 4 5 6 7

Retorno x Meta Atuarial

Retorno (%)

IPCA + 6% aa.                
(Meta Atuarial)

RESUMO DO BALANCETE JUNHO DE 2015
RECEITA DESPESA

Orçamentária 626.305,89 Orçamentária 301.408,52 
Extra-orçamentária 683.435,22 Extra-orçamentária 754.877,96
Total da Receita 1.309.741,11 Total da Despesa 1.056.286,48 
Saldo bancário mês 
anterior

59.214.767,62 Saldo Bancário mês 
atual

59.468.222,25 

TOTAL GERAL 60.524.508,73 TOTAL GERAL 60.524.508,73


