
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI –

27/05/2015. 

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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/012/2015 

e Carta/CF/005/2015. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: 

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

Valério de Oliveira, Elisabete Aparecida Machado de Carvalho Silva, 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. A reunião 

apresentou como pauta os seguintes assuntos: a)Apresentação e entrega do 

Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência: Abril/2015; b) 

Apresentação e entrega do Relatório Mensal de Investimentos elaborado pela 

empresa Crédito e Mercado – Mês Abril: 2015;c) Aprovação dos Balancetes do Mês de 

Abril de 2015;  d)Apresentação de Contas do Ordenador de Despesa, Patrimônio e 

Almoxarifado-Ano:2014; e) Assuntos Diversos.Dando sequência a Diretora 

Superintendente entregou o Relatório Mensal de Investimentos do mês de Abril/2015 

elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi 

demonstrado no mês de Abril 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$ 22.647.098,71(vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e 

sete mil, noventa e oito reais e setenta e um centavos), Caixa Econômica Federal o 

montante de R$ 24.622.427,09 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e nove centavos), Banco Itaucard o valor de R$ 

6.213.222,37 (seis milhões, duzentos e treze mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e 

sete centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.163.307,02 (cinco milhões, cento e 

sessenta e três mil, trezentos e sete reais e dois centavos), Oliveira Trust DTVM o 

montante de R$ 58.176,50 (cinquenta e oito mil,cento e setenta e seis reais e 

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

50.265.911,65 (cinquenta milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e onze 

reais e sessenta e cinco centavos), sendo 85,63% (oitenta e cinco vírgula sessenta e 

três por cento) e R$ 8.438.320,04 (oito milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, 

trezentos e vinte reais e quatro centavos), sendo 14,37% (quatorze vírgula trinta e sete 

por cento) aplicado em Renda Variável. A diretora Superintendente apresentou o 

relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de abril 



2015, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 1,27% (um vírgula vinte e sete por 

cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 1,18% (um vírgula dezoito 

por cento), representando assim um atingimento de 107,97% (cento e sete vírgula 

noventa e sete por cento) da meta atuarial. No período de Janeiro a Abril evidenciou o 

retorno de R$ 2.499.194,52 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e 

noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a rentabilidade da carteira do 

Instituto no período acumulado de Janeiro a Abril foi de 4,47%(quatro vírgula quarenta 

e sete por cento)  frente uma meta atuarial para o mesmo período de 6,54% (seis 

vírgula cinquenta e quatro por cento), representando assim um atingimento de 68,33% 

(sessenta e oito vírgula trinta e três por cento) da meta atuarial. Dando sequência, foi 

apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo 

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

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

R$ 58.725.205,31(cinquenta e oito milhões, setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e 

cinco reais e trinta e um centavos), evidenciando rentabilidade mensal de R$ 

722.597,49 (setecentos e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e 

quarenta e nove centavos). Prosseguindo o desenvolvimento dos trabalhos foi 

apresentado o Balancete do Mês de abril 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. Sendo apresentado 

para deliberação também a Prestação de Contas do Ordenador de Despesa, 

Almoxarifado e Patrimônio referente ao exercício de 2014, atendendo a exigência da 

deliberação 200 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sendo a mesma 

assinada pelos conselheiros presentes, somente a conselheira Valdirene Rocha não 

assinou argumentando que não se sentia segura em assinar a prestação de contas de 

2014. A diretora superintendente relatou que o IPREVI passou por uma auditoria do 

Ministério da Previdência Social, ficando responsável pela mesma o Auditor Fiscal da 

Receita Federal do Brasil Sr. Marcos de Araújo Magalhães, Matrícula SIAPE 0.910.558. 

Foram encaminhadas ao IPREVI, a Prefeitura e a Câmara Municipal a Notificação de 

Auditoria Fiscal – NAF Nº 049/2015 que apresenta 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 eis 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, a inteiro teor do disposto no artigo 47, da Orientação Normativa MPS/SPPS 

nº 02, de 31 de março de 2009; Adoção pelo Município de Guia de recolhimentos 



previdenciários, nos moldes preconizados pelo artigo 48, da orientação normativa 

MPS/SPPS nº 02, de 31 de março de 2009; Registro Individualizado dos servidores, a 

inteiro teor do disciplinado no art. 18, da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 

2008; Diminuição do prazo para a realização dos repasses das contribuições 

previdenciárias. Após a explanação da diretora superintendente ficou deliberado por 

todos os presentes o agendamento de uma reunião com o Senhor prefeito municipal, 

para esclarecimentos acerca dos débitos com a máxima urgência, uma vez que o ente 

federativo tem o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer impugnação à NAF nº 

049/2015. A Sra. Alessandra informou que tão logo a Sra. Cássia Marchi responsável 

pela agenda do Senhor Luiz Carlos agendasse a reunião, os conselheiros seriam 

informados. Relatou ainda que foi encaminhado através de ofício a Notificação ao 

Gabinete do Prefeito, com cópias para as secretarias de Fazenda, Administração, 

Procuradoria e Controladoria Geral do município solicitando o empenho da gestão 

municipal no sentido de regularizar o débito apurado com a máxima urgência, bem 

como atender as irregularidades apresentadas no sentido de disponibilizar a folha de 

pagamento com todos vencimentos dos servidores da prefeitura, criação de guia de 

recolhimento previdenciário, registro individualizado dos servidores e diminuição do 

prazo para realização dos repasses das contribuições previdenciárias. Foi enviado 

ofício também a Câmara Municipal pedindo providências a respeito do débito 

apurado. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, 

deu-se por encerrada a reunião. 


