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O Conselho Deliberativo do Instituto de previdência dos Servidores
Públicos do Município de Varre-Sai - VARRE-SAIprev, no uso de suas
atribuições legais e regimentais;

CoNSIDERANDO a necessidade de disciplinar os critérios e limites para a tomada de decisões
relativas a atos administraúvos que envolvam recursos orçamenÍários ou financeiros do VARRE-
SAI?rev;

CoNSIDERANDO o disposto no AÍ. lo do Decreto Municipal n 203612022,de 14 de outubro de
2022;

CONSIDERANDO a decisão uniâdme, dos membros deste Conselho DeliberaJivo, tomada na 105"
reunião ordinária, reahzada em 25/1012022;

CoNSIDERANDO a necessidade de compaíilharnento de responsabilidades enüe os dirigentes e
órgãos colegiados do VARRE-SAIprev;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao funcionamento institucional do VARRE-
SAIPrev;

RESOLVE:

AÉ' l" - As decisões do comitê de Investimentos do VARRE-SAIprev relativas à aprovação de
alocações de recursos e desinvestimentos de valores superiores a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais), deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho Deliberativo.

§ l' - Para fins de apuração do limite indicado
individualmente cada aplicação ou resgate.

no caput deste aÍigo, considerar-se-á
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Conselho Deliberativo do VARRE-SAL,prev, l6 de Novemb rc de 2O22.

CIUS OLIVEIRA DUTRA
Presidente do Conselho Deliberativo

VARRE-SAIPrey

§ 2" - Em caso de relevante necessidade ou urgência, a auÍoizzcfio prevista no s lo poderá ser ad
referendum, devendo constar nos autos expressa e fimdamentada justificativa.

Art2o - Esta Resolução entra em úgor na data de sua publicação.

Art 4" - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

9



DIARIO OFICIAL
tunlcíilo dc YanGS.t
Estado do Rlo de Janelro

AilO:04 lN'4O3
lmpreÍBa Oflclal - Goyorno Munlclpal

https://varresai.rj.gov.bÍlsite/diarios oficiais Sexta-Íeira, í8 de novembro de 2022.

e) Dêdoçóes 2.571.olm,00

úliLzado no delcíelo Í1o 202D12022 654.000.00

Utilizado no d@telo ít'202.12022 800.000,00

Utilizado no decrêto no 2038i/2022 23E.000.00

Utilizado no decreto no 20â12022 879.000.00

10 Saldo dlsponivol (8) {9) 8.7í4.080,92

Prefeitura Municipal de Varre§ai, 17 de novembÍo de 2022

RESOLUCÃO CONOEB No 00.t/2022

DISPÔE SOBRE ÂLOCAçÕES OE RECURSOS E
DESINVESNUENTOS.

O Conselho Oeliberativo do lnstituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai - VARRE-
SAlPrey, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os critérios e
limites para a tomada de decisôes relativas a atos
adminisfativos que envolvam rêcursos orçamentários ou
fi nanceiros do VARRE-SAIPrsq
CONSIDERANDO o disposto no AÍt. 'lo do Decreto Municipal
n" 203612022, de'14 de oltubm de 2022;
CONSIDERANDO a decisáo unânime, dos membros dsste
Conselho Deliberaüvo, tornada na í05. rounião ordinária,
Íealizada em 25 l'l O 12022:
CONSIDERÂNDO a nêcessidade de compartilhamento de
responsabilidades êntre os diÍigentes e óígãos colêgiados do
VARRE-SAlPrev;
CONSIOERANDO a necêssijade de dar continuk ade ao
fu ncionâmento institucional do VARRE-SAlPre14

RESOLVE:

Aí. í' - As decisôes do Comitê de lnvostimentos do VARRE-
SAIPrâv rolaüvas à aproveção de aloc€ções de rêcursos ê
desinvestimsnlos de vâlorBs supeÍiorss a RS 6.000.000,00
(sêis milhôes de reais), deverão ser preüamente autorizadas
pelo Conselho D€libêrativo.
§ 1" - Parâ fins de apurâção do limite indicado no câput deste
aÍtigo, considerar-se-á indiüdualmente cada aplicação ou
resgat€.
§ 20 - Em caso de rel€vante necessidade ou urgência, a
autoÍizaçáo previstra no § 10 poderá set ad referendum,
dêvondo constar nos eulos expÍ€ssa e fundamêntâda
iustificativa-
AÉ.? - Esle Resolução entra êm vigor ne data de sua
publicação.
Art. 4'- Registre.se, Publique.se e Cumpra-se.

Conselho Deliberativo do VARRE-SAIPrev, 16 dê Novembm
de 2022.

vlNICIUS OLIVEIRA DUTRA
Prosidentê do Conselho Dolibêrativo

VARRE§AlPrcv
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FONTE OE RECURSO: 000 - OÍtDtNÁRtO

1) Previsão de R€cêila paÍa o Éxerclcio de m22 30.059.086,00

2)
AÍrecadação no periodo de jâneiro a oulubro
2022 32.513.412,57

3) AíÍecada€o no Exercício dê 2021 33.t00.275,67

aNan€iro a outubro - m21 26.O§.U4.77

b)Novembro a dezembIo - 2021 7.069.930.90

4) Cí&itos Extraoídinários abeÉos rto Í,qrÍodo 0,00

s) Cálculo da Tâ(á de lncÍemento (- 24,91

6) Aí.ecâdação do Segundo Período de 2022 x
8.E30.75i1,35

Oemonstrativo

7l Total do Valoí apurado para 2022 indusive
tsndência de exc€sso de arecadação. (2F(6) 41 .344. 1 66,92

8) Provávsl Excosso dê lrrecadaçáo O) - (í ) í r.2E5.080,92

SILVESTRE JOSÉ GORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Dêmoostrâqão da Íondôncla dê Ercosso dê Arrscâdação, no3
úeÍmo3 do eÍt /(}, § 3ô da Lêi n..4.32U6í I STMJTO DE PREVIDÊ CN DOS SERVIOORES

PÚALrcOs Do U,{IcÍPIo DE VARRE§À - VARRE.
§AIPREY


