
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI – 

22/05/2013. 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e treze, às 14:00 horas, na Sala de 

Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – 

IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a 

segunda reunião extraordinária deste Instituto, no exercício vigente, contando com a 

presença dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, convocados para o 

presente ato, através de e-mail e via telefone. Nesta ocasião estiveram presentes os 

seguintes servidores: Estanislau de Assis Lemos Filho, Rosângela Muniz Lamil, Dante 

Cibelius de Souza; Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, bem 

como, os representantes do Conselho Fiscal Dalva Pinheiro de Lima, Anderson Alves de 

Moura, Rogério Muniz Lamil, Ives Pereira Tavares, bem como o Sr. Murilo 

representante do NAP – Núcleo Atuarial de Previdência.  A reunião apresentou como 

pauta a apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial do exercício de 2013 do 

Sistema Previdenciário do Município de Itatiaia, enviado aos Conselheiros por meio de 

email, bem como a adequação do Atual Plano de Custeio e das hipóteses adotadas em 

relação à realidade do Município. O representante do NAP, Sr. Maurício, iniciou sua 

explicação explanando sobre a base de dados dos servidores do IPREVI, sendo a 

mesma considerada satisfatória para a realização do cálculo atuarial. Ressaltando que 

as inconsistências foram retificadas de acordo com as hipóteses adotadas e detalhadas 

no Anexo II deste relatório. Destacando também a importância de se manter uma base 

de dados atualizada e consistente, uma vez que ela influencia diretamente nos 

resultados atuariais, dado que a combinação das características dos servidores, como 

data de nascimento e admissão, remuneração, estado civil, sexo, atividade e tempo de 

contribuição anterior à admissão no município estão diretamente relacionadas com os 

resultados encontrados. Dando prosseguimento, foi apresentado pelo Sr. Maurício a 

existência de um déficit atuarial de R$ 44.298.184,11 (quarenta e quatro milhões, 

duzentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e onze 

centavos),montante que representa 21,43% das provisões matemáticas calculadas.  

Apresentando como Custo Total do Sistema para o próximo ano é de 29,73% (vinte e 



nove e setenta e três por cento). Foi dito pelo técnico do NAP que esse déficit não 

apareceu hoje ele já se evidenciou há mais de 03 (três) anos. Cabe destacar que essa 

deficiência irá se consolidar ao longo de uns 05 (cinco) anos se nenhuma medida 

saneatória for tomada. Como ação fundamental sugerida pelo técnico Sr. Maurício o 

Instituto deve promover um Censo de Servidores para atualização dos ativos e 

inativos, a presente proposta foi aceita e aprovada pelos membros dos Conselhos, 

sendo requisitada a Empresa que nos enviasse uma proposta, para que pudéssemos 

efetivar o procedimento licitatório. Dando prosseguimento, diante de tal situação 

apresentada foi solicitado ao NAP que apresentasse um estudo detalhado, visando 

solucionar a situação deficitária, no prazo máximo de 5 (cinco) à 8 (oito) anos. A 

empresa estaria se pautando nesse estudo para tentar apresentar pelo menos 03(três) 

alternativas, no prazo de 30(trinta) dias, para equacionar esse déficit. Tal proposta foi 

aceita pelos Conselheiros e assim que a Empresa terminasse esse estudo e enviasse ao 

Instituto seria convocada uma nova reunião com os conselheiros para deliberarem 

sobre o assunto em pauta. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra 

Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião. 


