
 ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI – 22/11/2017.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete 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  9ª  (nona)  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Deliberativo  do  IPREVI
convocados para a presente reunião, através da Carta/CD/IPREVI/012/2017. Neste ato
estiveram  presentes  os  seguintes  servidores: Alessandra  Arantes  Marques,  Edgar
Soares de Aguiar,  Mário Célio Maia Gouvêa, Valdirene Rocha, Lafayette Bezerra dos
Santos e a servidora do IPREVI Ana Cristina Faustino. A reunião apresentou como pauta
os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês:
Outubro/2017; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI –
competência:  Outubro/2017;  c)  Análise  dos  Fundos  de  Investimentos;  d)  Análise  e
Aprovação do Balancete – Mês: Outubro/2017; e) outros. A Diretora Superintendente
do IPREVI Sra. Alessandra Arantes Marques iniciou a reunião cumprimentando todos os
conselheiros  presentes  e  em  seguida  fez  a  entrega  do  Relatório  Mensal  de
Investimentos  do  mês  de  Outubro/2017,  elaborado  pela  Empresa  de  Crédito  e
Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no mês de outubro os
recursos  do  IPREVI  foram  alocados  da  seguinte  forma:  Instituição Banco  do Brasil
Gestão de Recursos DTVM, o montante de R$ 13.316.980,51 (treze milhões, trezentos e
dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e cinqüenta e um centavos), Caixa Econômica
Federal  o  montante  de  R$ 57.852.196,52 (cinqüenta  e  sete  milhões,  oitocentos  e
cinqüenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e cinqüenta e dois centavos), Itaú
Unibanco o valor de R$ 8.711.239,75 (oito milhões, setecentos e onze mil, duzentos e
trinta  e  nove  reais  e  setenta  e  cinco  centavos),  Banco Bradesco  o  valor de  R$
5.837.317,02 (cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e dezessete reais
e dois centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 3.368.486,56 (três milhões,
trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e seis
centavos),  BRB  DTVM  (Adm.  Infinity)  o  montante  de  R$  1.245.175,36  (um  milhão,
duzentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos),
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$ 76.850,46 (setenta e seis mil, oitocentos
e cinqüenta reais e quarenta e seis centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o
montante de R$ 78.339.661,49 (setenta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil,
seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), sendo 86,59% (oitenta e
seis vírgula cinqüenta e nove por cento) e R$ 12.068.584,69 (doze milhões, sessenta e
oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), sendo 13,34
%  (treze  vírgula  trinta  e  quatro  por  cento)  aplicado  em  Renda  Variável.  Dando
sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos
aplicados pelo IPREVI, competência - Outubro/2017, assinado pela tesoureira interina



Aline  de  Oliveira  Rocha,  matrícula  1012 apresentando  um  valor  global  de  R$
90.472.631,73 (noventa milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta
e um reais e setenta e três centavos) evidenciando rentabilidade de R$ 198.822,37
(cento e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos). Foi
apresentado o Relatório Mensal  da Empresa de Crédito e Mercado Consultoria  em
Investimentos  demonstrando  que  no  fechamento  de  Outubro  a rentabilidade  da
carteira do Instituto foi de 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento) frente uma Meta
Atuarial  para  o  mesmo  período  de  0,91%  (zero  vírgula  noventa  e  um  por  cento),
representando assim um atingimento de 24,23% (vinte e quatro vírgula vinte e três por
cento) da Meta Atuarial. No período de Janeiro a Outubro evidenciou o retorno de R$
9.604.152,74 (nove milhões, seiscentos e quatro mil, cento e cinqüenta e dois reais e
setenta  e  quatro  centavos). A  rentabilidade  da  carteira  do  Instituto  no  período
acumulado foi de 12,21% (doze vírgula vinte e um por cento), frente uma meta atuarial
para o mesmo período de 7,27% (sete vírgula vinte e sete por cento), representando
assim um atingimento de 167,91% (cento e sessenta e sete vírgula noventa e um por
cento) da  Meta  Atuarial.  A  Diretora  comunicou  aos  conselheiros  que  na  reunião
realizada com o Comitê de Investimentos foram aprovadas medidas com o intuito de
proteger a carteira de investimento do Instituto e alcançar Meta Atuarial. Prosseguindo
a Diretora apresentou o Balancete do mês de outubro/2017 que foi assinado pelos
conselheiros, deliberando sua aprovação, conforme o artigo 81, inciso I, alínea e da Lei
nº  369/2002,  o  Relatório  Simplificado  de  Gestão  –  competência:  Outubro/2017,  o
Relatório  de  Aposentadoria  e  Pensões  (gráfico  com a  evolução  do  ano  de  1999  a
outubro de 2017); Quantitativo de Benefícios na Folha de Pagamento (gráfico com a
evolução de janeiro a outubro de 2017); Tabela de Auxílio Doença Baseado no CID,
Tabela de Auxílio Doença por Secretaria; CID por Secretaria; CID por Cargo e Relatório
de Processos Abertos de Janeiro a Outubro de 2017. Relatório Simplificado de Gestão –
Aposentadoria: 184 – Valor: R$ 258.236,96 (duzentos e cinqüenta e oito mil, duzentos
e trinta e seis  reais  e  noventa e seis  centavos).  Pensão por  Morte:  83 – Valor:  R$
93.870,42 (noventa e três mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos).
Salário Maternidade: 18 – Valor: R$ 22.499,88 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa
e nove reais  e  oitenta e oito centavos).  Auxílio Doença:  73 – Valor:  R$ 108.540,19
(cento e oito mil, quinhentos e quarenta reais e dezenove centavos). Auxílio Reclusão:
01  –  Valor:  R$  1.092,15  (mil,  noventa  e  dois  reais  e  quinze  centavos).  Total  de
Benefícios  Pagos  pelo  IPREVI:  R$  484.239,60 (quatrocentos  e  oitenta  e  quatro  mil,
duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos). Foi apresentado o Relatório de
Valores devidos e repassados pela Prefeitura Municipal de Itatiaia – mês referência:
Outubro/17. Valores repassados em novembro/2017. Valores Repassados: Consignado
FUNDEB – Valor: R$ 158.691,80 (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e noventa e
um reais e oitenta centavos), Consignado PMI – Valor: R$ 124.553,87 (cento e vinte e
quatro mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e oitenta e sete centavos), Patronal SMS
–  Valor:  R$  7.124,59  (sete  mil,  cento  e  vinte  e  quatro  reais  e  cinqüenta  e  nove



centavos), Consignado SMS – Valor: R$ 86.191,70 (oitenta e seis mil, cento e noventa e
um reais e setenta centavos), Orientação Normativa-Consignado, Valor: R$ 14.366,56
(quatorze mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), Câmara
Municipal – Patronal, valor: R$ 5.457,61 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e sete
reais e sessenta e um centavos),  Câmara Municipal-  Valor: R$ 4.192,30 (quatro mil,
cento e noventa e dois reais e trinta centavos), IPREVI – Patronal, valor: R$ 1.556,63
(mil,  quinhentos  e  cinqüenta  e  seis  reais  e  sessenta  e  três  centavos),  IPREVI  –
Consignado,  valor: R$ 1.195,77 (mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e sete
centavos). Total de Valores Devidos e Repassados: R$ 403.330,83 (quatrocentos e três
mil,  trezentos  e  trinta  reais  e  oitenta  e  três  centavos).  Valores  Devidos  e  não
Repassados: Patronal FUNDEB – Valor: R$ 201.765,79 (duzentos e um mil, setecentos e
sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos),  Consignado FUNDEB – Valor:  R$
158.691,80 (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta
centavos), Patronal PMI – Valor: R$ 161.121,07 (cento e sessenta e um mil, cento e
vinte e um reais e sete centavos), Patronal SMS – Valor: R$ 111.490,84 (cento e onze
mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), Orientação Normativa –
Patronal Valor: R$ 18.702,15 (dezoito mil, setecentos e dois reais e quinze centavos),
Custeio: R$ 84.322,90 (oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa
centavos).  Total  de Valores Devidos e não repassados:  R$ 570.278,16 (quinhentos e
setenta mil, duzentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos). A Diretora falou do
Projeto de Lei do IPREVI encaminhado à Câmara Municipal que segundo informação foi
feito a leitura no Plenário da Câmara ontem dia 21/11 e que a Câmara fez emenda
modificativa para que o presidente e secretário do conselho deliberativo permaneçam
sendo  indicados  pelo  executivo,  outra  emenda  modificativa  foi  sobre  a  cessão  de
servidores,  se a administração pública ceder servidor para a autarquia,  as despesas
com pessoal ficarão a cargo do RPPS, e se o Iprevi ceder servidor para a administração
pública,  a  mesma  deverá  arcar  com  as  despesas  supracitadas,  o  restante  da  lei
permaneceu como a proposta original. O Conselho solicitou a Diretora que oficiasse a
Secretaria Municipal  de Administração quanto aos servidores que se encontram em
auxílio doença, suas respectivas secretarias e o CID que mantém o servidor no auxílio,
pois o intuito é de que sejam traçadas políticas públicas que prestem assistência a esse
servidor  para  que  o  mesmo volte  a  suas  atividades  laborativas.  Foi  apresentada  a
proposta  de  abertura  de  crédito  adicional  suplementar  no  valor  de  R$  370.000,00
(trezentos  e  setenta  mil  reais)  da  unidade  orçamentária  funcional  programática  –
Pensões  e  Aposentadorias  03.01.0.303,  elemento  de  despesa  3.1.90.01.00.00.  Para
permitir  a  abertura  de  crédito  adicional  suplementar  no  valor  de  R$  370.000,00
(trezentos e setenta mil  reais)  será utilizada como fonte de recursos a anulação da
dotação  orçamentária:  Unidade  Orçamentária  funcional  programática  –  Pensões  e
Aposentadorias:  03.01.0.303,  Elemento  de  despesa:  3.1.90.09.00.00.00  –  valor:  R$
112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), Auxílios: 03.01.0.304. Elemento de
despesa: 3.1.90.01.00.00.00 – valor: R$ 257.500,00 (duzentos e cinqüenta e sete mil e



quinhentos reais), sendo a mesma devidamente aprovada pelos membros do Conselho
Deliberativo, conforme dispõe a Lei Municipal Nº 369/2002, artigo 81, inciso I, alínea
M. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques deu por
encerrada a reunião.  


