
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI –

24/06/2015. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 10:00 (dez) 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 quarta reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI, no 

exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da Carta/CD/014/2015 

e Carta/CF/007/2015. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: 

Alessandra Arantes Marques, César Rodrigues Rocha, Dante Cibelius de Souza, Hudson 

Valério de Oliveira, Valdirene Rocha, Mário Célio Maia Gouvêa,  Gilda de Fátima Viana 

de Carvalho, Lafayette Bezerra dos Santos, Jair Joaquim dos Santos e os membros do 

Conselho Fiscal: Richard de Sousa Queiroz, Marta Rocha Jardim Mourão, Maria José 

Leite Mendes de Oliveira e Ives Pereira Tavares. A reunião apresentou como pauta os 

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

aplicados pelo IPREVI – Competência: Maio/2015; b) Apresentação e entrega do 

Relatório Mensal de Investimentos elaborado pela empresa Crédito e Mercado – Mês: 

Maio 2015; c) Aprovação dos Balancetes do Mês de Abril e Maio de 2015;  d) 

Apresentação do Processo da Taxa de Administração do Exercício de 2015; e) 

Apresentação do Processo sobre a Notificação de Auditoria Fiscal – Nº 049/2015;; f) 

Assuntos Diversos. Dando sequência a Diretora Superintendente entregou o Relatório 

Mensal de Investimentos do mês de Maio/2015 elaborado pela Empresa Crédito e 

Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado no mês de Maio que os 

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

instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM o montante de R$ 22.462.615,90 

(vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e  quinze reais e 

noventa centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 25.052.626,67 (vinte e 

cinco milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete 

centavos), Banco Itaucard o valor de R$ 6.291.816,91 (seis milhões, duzentos e 

noventa e um mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e noventa e um centavos), 

Banco Bradesco o valor de R$ 5.231.352,35 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, 

trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), Oliveira Trust DTVM o 

montante de R$ 58.835,13 (cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 

treze centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 

50.782.968,17 (cinquenta milhões, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e dezessete centavos), sendo 85,88% (oitenta e cinco vírgula 

oitenta e oito por cento) e R$ 8.314.278,79 (oito milhões, trezentos e quatorze mil, 

duzentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), sendo 14,06% (quatorze 

vírgula zero seis por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi 



apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo 

IPREVI, competência mês de maio de 2015, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina 

Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de maio de R$ 

59.129.813,57(cinquenta e nove milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e treze 

reais e cinquenta e sete centavos), evidenciando rentabilidade mensal de R$ 

670.750,33 (seiscentos e setenta mil e setecentos e cinquenta reais e trinta e três 

centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório da Empresa Crédito e 

Mercado demonstrando que no fechamento de maio 2015, a rentabilidade da carteira 

do Instituto foi de 1,14% (um vírgula quatorze por cento) frente uma meta atuarial 

para o mesmo período de 1,18% (um vírgula dezoito por cento), representando assim 

um atingimento de 97,09% (noventa e sete vírgula zero nove por cento) da meta 

atuarial. No período de Janeiro a Maio evidenciou o retorno de R$ 3.169.944,85 (três 

milhões, cento e sessenta e nove mil,  novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e 

cinco centavos) a rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado de 

Janeiro a Maio foi de 5,66% (cinco vírgula sessenta e seis por cento)  frente uma meta 

atuarial para o mesmo período de 7,80% (sete vírgula oitenta  por cento), 

representando assim um atingimento de 72,65% (setenta e dois vírgula sessenta e 

cinco por cento) da meta atuarial. Prosseguindo o desenvolvimento dos trabalhos 

foram apresentados pela servidora Silvana de Sousa Soares técnica em contabilidade 

os Balancetes dos Meses de abril e maio de 2015, em atendimento ao dispositivo da 

Lei Municipal nº 369/2001, artigo 81, I, letra e, sendo os mesmos prontamente 

deliberados, aprovados e assinados pelos conselheiros presentes. Foi apresentado 

para ciência dos servidores o processo da Taxa de administração para o exercício de 

2015, conforme estabelece o artigo 4º, parágrafo único da Lei nº 367/02, dispondo que 

o valor máximo anual da taxa de administração será de 2% (dois por cento) do valor 

total da remuneração e subsídios pagos aos servidores no ano anterior totalizando o 

montante de R$ 37.490.946,95 (trinta e sete milhões, quatrocentos e noventa mil, 

novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) valores apurados das 

Folhas de pagamento das patrocinadoras: Prefeitura Municipal de Itatiaia, Câmara 

Municipal de Itatiaia e IPREVI, fixando o montante de R$ 749.818,94 (setecentos e 

quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) para a 

Taxa de Administração do exercício de 2015. Informou aos conselheiros que o saldo 

remanescente da taxa de administração do ano de 2014 foi devidamente depositado 

na conta corrente específica do Banco do Brasil, perfazendo o total de R$ 537.880,45 

(quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos). 

A diretora superintendente apresentou o processo nº 100/2015,  sobre a auditoria do 

Ministério da Previdência Social, com as seguintes recomendações: Regularização do 

débito previdenciário no montante principal de R$ 3.189.894,75 (três milhões, cento e 

oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) 

referente a débito por repasse de contribuições efetuadas a menor pela Prefeitura 

Municipal, patronal e segurados – Fundo Previdenciário, período de dezembro de 2011 



a fevereiro de 2015, regularização do débito previdenciário no montante de R$ 

1.236,10 (mil, duzentos e trinta e seis reais e dez centavos) referente a débito por 

repasse de contribuições efetuadas a menor pela Câmara Municipal, patronal e 

servidores – Fundo Previdenciário, período de dezembro de 2011 a fevereiro de 2015; 

Confecção e disponibilização da Folha de Pagamento do ente federativo; Adoção pelo 

Município de Guia de recolhimentos previdenciários; Registro Individualizado dos 

servidores; Diminuição do prazo para a realização dos repasses das contribuições 

previdenciárias. No referido processo administrativo consta as seguintes providências: 

Ofício/Iprevi/141/2015 para a Câmara Municipal de Itatiaia solicitando a regularização 

do débito apurado pela Auditoria Fiscal, recebido por Camila Babiski em 26/05/2015, 

Ofício/Iprevi/140/2015 para o Gabinete do Prefeito com cópia para as secretarias de 

Fazenda, Administração, Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do 

Município solicitando providências sobre as questões apuradas na Auditoria com a 

máxima urgência e no caso de impugnar alguma irregularidade apresentada o prazo 

máximo é de 30 (trinta) dias. Ofício/Iprevi/146/2015 para o Gabinete do Prefeito 

também com cópia para as secretarias de Fazenda, Administração, Procuradoria Geral 

do Município e Controladoria Geral do Município encaminhando a minuta do projeto 

de lei que dispõe sobre os débitos apurados na Auditoria, os juros apurados no 

Processo administrativo nº 93/2013 até 03/2015 e patronal dos meses de Março, abril 

e Maio de 2015, totalizando o montante de R$ 5.096.050,59 (cinco milhões, noventa e 

seis mil, cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) e a instituição da guia de 

recolhimento previdenciário. Ofício GP/Nº 450/2015 do gabinete do Prefeito 

encaminhando a Manifestação da Controladoria Geral do Município sobre a 

Notificação de Auditoria Fiscal NAF nº  049/2015. A Lei nº 730, de 17 de junho de 2015 

que dispõe sobre o parcelamento de débito do Município de Itatiaia com o Regime 

Próprio de Previdência Social – RPPS e a devida publicação da mesma, 

Ofício/Iprevi/160/2015 enviado a Secretaria de Administração solicitando autorização 

de senha de acesso ao programa da folha de pagamento, Ofício/Iprevi/161/2015 

enviando o modelo da guia de recolhimento  previdenciário para as devidas 

providências da Secretaria de Administração. Os conselheiros foram informados mais 

uma vez pela Sra. Alessandra Marques que o parcelamento não havia sido pago pela 

prefeitura e que ela não tem medido esforços para que a administração municipal 

regularize as pendências com o parcelamento e plano de custeio, que tem se 

encontrado frequentemente com o Sr. José Roberto e com o prefeito e que eles se 

comprometeram a regularizar o parcelamento até o final do mês de julho. A diretora 

superintendente apresentou o convite do 9º Congresso Estadual de Previdência da 

AEPREMERJ que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro nos dias 14 e 15 de julho do 

corrente , que estaria participando com a Diretora Administrativa e Financeira  do 

Iprevi Sra. Isaltina Dias e que estaria levando dois conselheiros, sendo 1 (um) 

representante do conselho deliberativo e 1 (um) do conselho fiscal.  Foi acordado 

entre os membros do Conselho Deliberativo que diante do tema a ser abordado sobre 



o Comprev  a servidora Gilda de Fátima estaria representando o conselho, pois ela 

trabalha com a compensação financeira no IPREVI. No conselho fiscal não houve 

consenso, sendo realizado sorteio para escolher o participante e o senhor Jair Joaquim 

foi o sorteado. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes 

Marques, deu-se por encerrada a reunião. 


