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 O princípio da transparên-
cia é um dos pilares do Estado De-
mocrático de Direito, desempe-
nhando um importante papel no 
equilíbrio da relação entre a admi-
nistração pública e seus adminis-
trados. Esse princípio possui como 
seus indispensáveis aliados a pu-
blicidade no direito de acesso a 
informação, funcionando como 
meio de controle exercido pelo ci-
dadão e possibilitando a fiscaliza-
ção das atividades administrati-
vas. A transparência garante o 
acesso às informações de forma 
global e não somente aquelas que 
se deseja apresentar. Por ser uma 
ferramenta auxiliar da população 
para o acompanhamento da admi-
nistração pública, permitindo que a 
gestão seja avaliada cotidiana-
mente, possui assim um caráter 
preventivo, inibindo situações de 
desvio e mau gerenciamento dos 
recursos. De acordo com a Lei nº. 
12.527/2011, conhecida como ‘Lei 
da Transparência’, os órgãos go-
vernamentais devem dar publici-
dade de seus atos, facilitando o 
acesso à informação aos cidadãos, 
com publicações de algumas in-

formações por meios eletrônicos e 
demais dispositivos. No intuito de 
dar mais efetividade, no ano de 
2012 foi criado o Decreto nº. 7.724, 
que veio regulamentar a referida 
lei, trazendo consigo prazo para 
que as determinações legais fos-
sem cumpridas. É necessário que 
a administração atue consideran-
do que a promoção do acesso à 
informação é uma política essenci-
al para um estado que pretenda 
gastar melhor e promover maiores 
ganhos sociais com seus investi-
mentos. A prestação de contas é 
um dever dos gestores, e o seu 
acesso irrestrito é um direito do 
cidadão, ambos se constituem co-
mo os principais sustentáculos do 
exercício da democracia. Com o 
intuito de se modernizar e ampliar 
a sua governança, o PREVIJUNO 
tem feito esforços para investir em 
mecanismos de transparência, 
destacando o envio de remessa de 
dados e informações à Controla-
doria e Ouvidoria do Município, Câ-
mara Municipal de Vereadores, Tri-
bunal de Contas do Estado do Cea-
rá - TCM/CE e atendendo solicita-
ções de técnicos, professores, 

dentre outros. Essa Instituição 
Previdenciária implementou ações, 
como: instalação de um Portal da 
Transparência na internet, disponi-
bilizando Credenciamento de Insti-
tuições Financeiras, Políticas Anu-
ais de Investimentos, Autorização 
de Aplicação e Resgate – APR, Re-
latórios de Investimentos, Comitê 
de Investimentos, Portfólio de In-
vestimentos, Balancetes Financei-
ros, Reavaliação Atuarial; além do 
mais, oferece serviços públicos 
pela internet, como obtenção de 
Contracheque Online e Declaração 
do Imposto de Renda Retido na 
Fonte – DIRF, adotando total 
transparência  na Administração e 
fornecendo prontamente todas as 
informações requeridas pelos ser-
vidores. 

Nesta Edição 
Transparência  no Setor  

Público, p1. 

Relatório de Prestação de Contas  
(março e abril), p2. 

Relatório de Publicação de Apo-
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TRANSPARÊNCIA NO 

SETOR PÚBLICO 

IMPORTANTE SABER 

 

 

 O Presidente Michel Temer anunciou no dia 21/03/2017 a retirada de servidores públicos estaduais e municipais 

da proposta da Reforma da  Previdência em discussão  na Câmara, mas depois que o texto for aprovado, eles também se-

rão obrigados a reformar dentro de um prazo que poderá ser de 06 meses.  Caso não façam mudanças, serão incluídos nas 

regras que forem aprovadas pelo Congresso.  Diante disso, Gestores do Estado do Ceará estiveram reunidos para formular 

um documento que foi enviado ao Presidente da ANEPREM para apresentar proposições ao CONAPREV que visam a Sus-

tentabilidade Financeira dos RPPS. 

http://previjuno.com/credenciamentos-instituicoes-financeiras/
http://previjuno.com/credenciamentos-instituicoes-financeiras/
http://previjuno.com/politicas-anuais-de-investimentos/
http://previjuno.com/politicas-anuais-de-investimentos/
http://previjuno.com/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate-apr/
http://previjuno.com/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate-apr/
http://previjuno.com/relatorios-de-investimentos/
http://previjuno.com/comite-de-investimentos/
http://previjuno.com/comite-de-investimentos/
http://previjuno.com/portfolio-de-investimentos/
http://previjuno.com/portfolio-de-investimentos/
http://previjuno.com/balancetes-contabeis/
http://previjuno.com/balancetes-contabeis/
http://www.previjuno.com/draa-reavaliacao-atuarial-2
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EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 
 

Dicas antes de contraí-lo: 

 Pense: Realmente necessito  
desse empréstimo? 

 Tenha uma finalidade para o di-
nheiro (pagamento de dívida, via-
gem, curso); 

 Tenha certeza que o valor  des-
contado não vai comprometer 
seu orçamento mensal; 

 Pesquise taxas e condições para 
o empréstimo nos bancos conve-
niadas com o PREVIJUNO. 

Caso tenha decidido tomar o em-
préstimo consignado: 

 Jamais ofereça seu cartão ou 
senha a terceiros; 

 Não forneça dados pessoais a 
estranhos; 

 Pesquise as taxas de Custo  
Efetivo Total (CET) junto a insti-
tuições financeiras conveniadas; 

 Solicite uma planilha de simula-
ção da operação; 

 Leia o contrato antes de assiná-
lo. Em caso de dúvida, não  
assine; 

 Nunca assine fichas em branco; 

 Não aceite acordos verbais. Peça 
tudo por escrito; 

 Desconfie se alguém solicitar um 
depósito antecipado.  

 Se você for vítima de fraude, pro-
cure a polícia e faça um boletim 
de ocorrência. 

 Quitação antecipada dá direito a 
desconto proporcional dos juros. 

Nº Nome  Ato de Aposentadoria Data de Aposentadoria 

1 Ana Lúcia da Hora Paiva 21/2017 01/03/2017 

2 Aldenizia Damasceno da Silva 23/2017 03/04/2017 

3 Aparecida Neves do Nascimento 18/2017 01/03/2017 

4 Francisca Lenier Alves Ferreira 22/2017 01/03/2017 

5 José Terto da Silva 25/2017 03/04/2017 

6 Liduina Maria Leite Tavares 33/2017 03/04/2017 

7 Marcia Maria Alves de Oliveira Barros 20/2017 01/03/2017 

8 Maria Aldenira da Silva Landim 27/2017 03/04/2017 

9 Maria Correia de Araújo Pereira 17/2017 02/01/2017 

10 Maria de Lourdes Gonçalves Pereira 26/2017 03/04/2017 

11 Maria do Socorro da Silva Pereira 28/2017 03/04/2017 

12 Maria do Socorro Ferreira Custódio 14/2017 01/03/2017 

13 Maria Helena Macêdo Sampaio 32/2017 03/04/2017 

14 Maria Luzimar Marques da Silva 19/2017 01/03/2017 

15 Maria Neuzivan Pereira de Sousa 24/2017 03/04/2017 

16 Maria Socorro Barbosa 108/2016 14/03/2017 

17 Miralinda Pereira Ramos da Silva 29/2017 03/04/2017 

18 Raimunda Pereira da Costa Ambrósio 30/2017 03/04/2017 

19 Susana Maria de Alencar 15/2017 01/03/2017 

20 Wilma Maria Almeida Peixoto 92/2016 14/02/2017 

RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA 

A Gestora Graça Alves participou do 
Seminário Regime Próprio de 
Previdência Social da Associação 
Piauiense de Municípios (APPM), 
realizado nos dias 25 e 26 de abril. Na 

ocasião, foi homenageada pela Unidade de Gestão Previdenci-
ária do Banco do Brasil, convidada para compor a mesa e pa-
lestrar sobre Boas Práticas de Gestão de RPPS. 



3 

 

Informativo PREVIJUNO   •   Volume 2   •   Edição 1  

Confraternização com servidoras em  

comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

O  PREVIJUNO realizou na manhã da quarta-feira (08/03), confraterniza-
ção entre servidoras, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Na soleni-
dade, os convidados foram recepcionados pela Graça Alves - Gestora e 
receberam homenagens do Professor do Município e Poeta Popular Sr. Lu-
iz Severino Melo da Silva. A comemoração foi encerrada com um coffee 
break. E ainda foi entregue folders com uma nota que enfatiza a importân-
cia do trabalho da servidora pública, congregando um número significativo 
de mulheres nas suas várias áreas de atuação. Diz a nota: 

Hoje o mundo homenageia a mulher pela passagem do seu dia. Uma data 
que relembra um momento de luta destas bravas trabalhadoras. E é uma 
honra para o PREVIJUNO parabenizar todas as Servidoras Públicas do Mu-
nicípio de Juazeiro do Norte/CE, recordando o valor da sua contribuição na 
construção de uma sociedade mais igualitária e justa. 

Parabéns, Servidora, pelo Dia da Mulher!  

A missão do PREVIJUNO é 

promover a valorização hu-

mana dos servidores efetivos 

do Município de Juazeiro do 

Norte e está de portas abertas 

para recebê-los. 

Foto da servidora pública municipal 

Sra. Francisca Djalma Brito com a 

Gestora  Graça Alves. 

ACRÓSTICO 
  

“Dedicada e amorosa. 

Inteligentíssima e carinhosa. 

Amiga fiel e bondosa. 

  

Instrumento nas mãos de Deus. 

Nuvem de grande sabedoria. 

Talentosa e de saber profundo. 

Estrela desta constelação. 

Raios de luz neste mundo. 

Noventa e nove por cento de bondade. 

Amorosa, amiga dedicada. 

Corajosa, cuidadosa, carinhosa. 

Importantíssima na educação. 

Orgulho de toda nação. 

Ninguém perde por ti amar. 

Astro que ilumina a terra. 

Luz que nasceu para brilhar. 

  

Deus te cubra de bondade. 

Amor, paz, saúde, e felicidade. 

  

Maravilhosa e gentil. 

Uva doce do pomar. 

Luz que veio para brilhar. 

Heroína sincera e varonil. 

Estrela de primeira grandeza. 

Rainha encantadora do Brasil.” 

  

Luiz Severino Melo da Silva 

Poeta Popular 

 

R$190 

milhões em Investimento 

R$1,6 

milhão de Despesa Previdenciária 

R$143 

mil de Despesa  Administrativa 

R$5  
milhões de Receita Mensal 

4.669  
Segurados 

797  
Aposentados e Pensionistas 

RAIO-X 

*Dados referentes a Abril de 2017 
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RELATÓRIO MENSAL DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

FEVEREIRO/2017 

POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS  
EM 28/02/2017 

TOTAL    R$ 186.170.651,68 

 

 

RELATÓRIO MENSAL DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2017 

TOTAL  R$: 190.029.574,87 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ARRECADADAS  

PODER EXECUTIVO - COMPETÊNCIA 02/2017 SEGURADOS PATRONAL 

EDUCAÇÃO (comp. 03/2017)  R$ 609.352,67  R$ 729.644,07  

SAÚDE (comp. 02/2017)  R$ 304.361,34  R$ 365.788,64  

FUNDO GERAL (comp. 02 e 03/2017)  R$ 261.971,50  R$ 312.899,41  

SEDEST R$ 14.897,28  R$ 17.903,77  

TOTAL                                                                             R$ 1.190.582,79        R$ 1.426.235,89 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ARRECADADAS  

PODER LEGISLATIVO - COMPETÊNCIA 02/2017 SEGURADOS PATRONAL 

CÂMARA MUNICIPAL (comp. 02 e 03/2017) R$ 81.918,09 R$ 98.450,56 

PARCELAMENTO (ACORDO CADPREV 00122/2017) 

- PARCELA 002/60  
   R$ 7.616,47  

TOTAL R$ 81.918,09 R$ 106.067,03 

RELATÓRIO MENSAL DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ABRIL/2017 

POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS  
EM 30/04/2017 

TOTAL    R$ 191.560.920,41 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ARRECADADAS  

PODER EXECUTIVO - COMPETÊNCIA 04/2017 SEGURADOS PATRONAL 

EDUCAÇÃO (comp. 04/2017)  R$ 612.199,90  R$ 735.452,22 

SAÚDE (comp. 03 e 04/2017)  R$ 305.284,48  R$ 301.083,93 

FUNDO GERAL (comp. 04/2017)  R$ 143.621,36 R$ 225.104,63 

SEDEST (comp. 04/2017)  R$ 14.601,90  R$ 17.548,76 

SUBTOTAL 01                                                                             R$ 1.075.707,64  R$ 1.279.189,54 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ARRECADADAS  

PODER LEGISLATIVO - COMPETÊNCIA 04/2017 SEGURADOS PATRONAL 

CÂMARA MUNICIPAL (comp. 04/2017) R$ 39.874,12  R$ 53.032,54 

SUBTOTAL 02 R$ 39.874,12   R$ 53.032,54 

TOTAL R$ 1.115.581,76 R$ 1.332.222,08 

Márcia Maria Silva 

Barros 
Aposentada 

 

“Sobre o PREVIJUNO,  o  

atendimento é ótimo, seus  

funcionários atendem  muito bem, 

eu agradeço a todos pelo seu  

trabalho.” 

DEPOIMENTO 

*Os valores estão aplicados em Fundos de  
Investimentos que atendem as Normas  
dispostas na Resolução do Conselho  
Monetário Nacional nº 3922/10. 

O PREVIJUNO funciona na Rua do Cruzeiro, nº. 163 • Bairro Centro • Juazeiro do Norte • Ceará • CEP: 63.010-212 • Telefones: (88) 3511-4139 e (88) 3512-5088 

E-mail:  contato@previjuno.com • site: http://www.previjuno.com • O atendimento público nos dias úteis 07h30 às 11h30 e 13h00 às 17h00. 

EXPEDIENTE 

Lei Municipal de Criação do Conselho 

O conselho Municipal dos Direitos dos Idosos (CMDI), de Juazeiro do Norte-CE, foi criado pela Lei Nº 2808, de 02 de junho de 2004. Tem por objetivo 

assegura os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e efetiva participação na so ciedade. É um órgão con-

sultivo, supervisor, normativo e deliberativo e está vinculado a Secrestaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.  


