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2015 – Objetivos: 
 
*Criação de Comitê de Investimento, na forma da Portaria MPS nº 440/13, de 09 de 
outubro de 2013; 
 
*Viabilizar a Política de Investimento: Exercício Financeiro de 2015; 
 
*Viabilizar a realização do Cálculo Atuarial, Exercício Financeiro de 2015, com os seus 
desdobramentos; 
 
*Reavaliar Contratos; 
 
*Construção de sanitários para acesso a cadeirantes; 
 
*Estudo de viabilidade de impressão de contracheque via internet; 
 
*Divulgação de relatório das aplicações do Instituto nos últimos 12 (doze) meses; e 
 
*Atender às determinações superiores. 
 
Explicações: 

Embora tenha tomado providência no sentido de encaminhar Minuta de 
Lei, em 05/12/2014, visando à criação do Comitê de Investimento e novo formato no 
Conselho de Administração, mas considerando que as Sessões da Câmara Municipal 
cessaram em 15 de dezembro, não houve tempo hábil para que a Procuradoria 
Jurídica do Município se posicionasse e desse o Parecer. É de interesse a realização e 
assim que o Jurídico se posicionar e o Prefeito Municipal, assim entender, remeter tal 
matéria à apreciação do Legislativo, teremos, como instrumento de direcionamento das 
aplicações do Instituto, este Comitê. 

 
Iremos, no início do ano, também viabilizar a Política de Investimento e o 

Cálculo Atuarial, em atendimento às determinações superiores. 
 
Outro assunto de grande importância é fazer um balanço de tudo o que 

aconteceu administrativamente no Instituto e ver o que pode ser melhorado. Diante 
disso, além de outras avaliações, há necessidade de reavaliar os contratos, buscando 
atender, além de tudo, ao Princípio da Economicidade. 

 
Também é de primordial importância a transparência da administração no 

que se refere à prática dos atos. Por isso, vamos continuar divulgando, mensalmente, 
as aplicações do Instituto para que todos os interessados: aposentados, pensionistas, 
servidores ativos, Tribunal de Contas, Ministério Público, entre outros, possam, ao 
tomar conhecimentos delas, além de outros, darem-nos sugestões naqueles pontos 
que ainda podem ser melhorados. 

 
Diante deste pequeno histórico, nos colocamos sempre à disposição para 

esclarecimentos e recebimento de sugestões.  
                                                A Direção. 

JUNTOS, FAREMOS UM INSTITUTO CADA VEZ MAIS FORTE. 


