
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI – 24/09/2014. 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 11:00 (onze) 

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 nona reunião ordinária do Conselho Fiscal, no exercício 

vigente, contando com a presença dos seguintes membros, convocados para o 

presente ato, através da Carta/CF/IPREVI/012/2014. Estiveram presentes os seguintes 

conselheiros: Ives Pereira Tavares, Richard de Sousa Queiroz e a diretora 

superintendente Alessandra Arantes Marques. A reunião apresentou como pauta os 

seguintes assuntos: a) Apresentação e entrega do Demonstrativo dos recursos 

aplicados pelo IPREVI – Competência: Agosto/2014; b) Aprovação do Balancete do Mês 

de Agosto de 2014; c) Benefícios concedidos no mês de agosto de 2014; d) Assuntos 

Diversos. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal 

de Investimentos do mês de agosto/2014 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado 

Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado no mês de agosto que os recursos do 

IPREVI estão alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e Variável, instituição 

Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM valor: R$ 24.330.716,69 (vinte e quatro 

milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove 

centavos), Caixa Econômica Federal montante: R$ 20.289.182,69 (vinte milhões, 

duzentos e oitenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), 

Banco Itaucard valor R$ 4.862.364,32 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois 

mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), Banco Bradesco R$ 

2.305.967,93 (dois milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e 

noventa e três centavos), Itaú Unibanco R$ 941.174,31 (novecentos e quarenta e um 

mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), Oliveira Trust DTVM R$ 

53.465,82 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 46.731.354,32 

(quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro 

reais e trinta e dois centavos), sendo 84,52% (oitenta e quatro vírgula cinquenta e dois 

por cento) e R$ 8.561.869,35 (oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, 

oitocentos e sessenta e nove reais trinta e cinco centavos), sendo 15,48% (quinze 

vírgula quarenta e oito por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi 

apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo 

IPREVI, competência mês de agosto de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina 

Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de agosto de 

R$ 55.396.310,75 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, trezentos 

e dez reais e setenta e cinco centavos) evidenciando rendimento mensal de R$ 

1.266.372,52 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e dois 



reais e cinquenta e dois centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório 

da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de janeiro até 

agosto de 2014, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 8,43% (oito vírgula 

quarenta e três por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 8,09% 

(oito vírgula zero nove por cento), representando assim um atingimento de 104,27% 

(cento e quatro vírgula vinte e sete por cento) da meta atuarial.  Prosseguindo foi 

apresentado o Balancete do mês de Agosto de 2014, atendendo o que dispõe a Lei 

Municipal 369/02 artigo 81, I letra “e” que foi prontamente deliberado, aprovado e 

assinado pelos presentes. A diretora superintendente apresentou o relatório de 

pendências da Prefeitura junto ao Instituto, uma vez que tem sido abordada 

constantemente pelos conselheiros e servidores questionando a situação dos repasses. 

Ela informou que existem débitos da folha do custeio e das contribuições 

previdenciárias patronais dos meses de junho, julho e agosto do corrente, somando 

até a presente data o valor de R$ 979.607,68 (novecentos e setenta e nove mil, 

seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos). A Sra Alessandra informou que irá 

oficiar o Gabinete do prefeito e a Secretaria de Fazenda acerca dos débitos apurados. 

O conselheiro Richard perguntou sobre a questão dos juros que ainda não foram 

quitados. Sendo informado pela diretora superintendente que no dia 02 de setembro 

do corrente foi enviado a Secretaria Municipal de Fazenda o ofício nº 707/14, 

solicitando o pagamento de R$ 387.601,18 (trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e 

um reais e dezoito centavos), referente aos juros gerados pelo atraso nos repasses das 

contribuições previdenciárias, tal solicitação justifica-se pela necessidade de zelar 

pelas finanças do RPPS até mesmo porque a meta atuarial e o equilíbrio financeiro são 

itens sempre questionados pelo TCE e o Ministério da Previdência Social. Foi 

destacado ainda que esses repasses que estão sendo realizados fora do prazo legal 

também incidirão juros. Foi informado pela Superintendente que a arrecadação do 

município caiu e que a administração municipal está encontrando dificuldades em 

realizar os pagamentos não só junto ao IPREVI.  Finalizando os assuntos do dia a Sra. 

Alessandra Marques apresentou o relatório com a evolução das aposentadorias e 

pensões concedidas até 18/09/2014, demonstrou através de gráfico as espécies de 

aposentadorias concedidas neste período e apresentou também o quantitativo dos 

processos de benefícios abertos até a data de 11/09/2014 sendo: 68 (sessenta e oito) 

processos de auxílio doença, 10 (dez) processos de licença maternidade, 05 (cinco) 

processos de pensão por morte, 02 (dois) processos de auxílio reclusão, 12 ( doze) 

processos de aposentadoria por idade, 07 (sete) processos de aposentadoria por 

contribuição, 01 (um) processo de aposentadoria por invalidez, 03 (três) processos de 

aposentadoria compulsória. Destacou ainda que no ano de 2014 já foram concedidas 

08 (oito) aposentadorias por tempo de contribuição e idade, 03 (três) aposentadorias 

compulsórias, 10 (dez) aposentadorias por idade e 03 (três) pensões por morte. 

Finalizou informando que estará disponibilizando o relatório no site do Iprevi. Nada 



mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por 

encerrada a reunião. 


