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INPREV PROMOVEU CURSO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 

LEMBRETE: 

Mantenha sempre atualizados seu endereço e telefone para contato! 

VISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNETVISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNETVISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNET   

http://www.inprevhttp://www.inprevhttp://www.inprev---varginha.mg.gov.brvarginha.mg.gov.brvarginha.mg.gov.br      

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Varginha - INPREV - promoveu nos dias  
22 e 23 de setembro, o curso de Concessão de Aposenta-
dorias e Pensões. A capacitação, no auditório do INPREV, 
foi realizada na modalidade presencial, obedecendo os pro-
tocolos sanitários, e reuniu os servidores públicos da Prefei-
tura, autarquias e fundações, corpo técnico da unidade ges-
tora do Regime Próprio de Previdência Social,  gestores e 
conselheiros. 

O curso, com carga horária de 16 horas, foi minis-
trado pelos consultores, Dr. Tiago Alves de Oliveira e Dr. 

Diogo Rodrigues da ABCPREV - Gestão e Formação Previ-
denciárias. A capacitação dá continuidade ao processo de 
Educação Previdenciária iniciado nesse ano de 2021, em 
maio, com a realização do curso Treinamento para Conse-
lheiros. 

No curso foram abordados os seguintes temas: 
Noções Preliminares sobre os Benefícios Previdenciários; 
Requisitos da Aposentadoria e Pensão; Elegibilidade à Apo-
sentadoria do Professor; Saúde do Servidor; Elegibilidade à 
Aposentadoria Especial; Conceitos Aplicáveis às Pensões; 
Cálculos dos Benefícios; Aspectos relativos à Concessão 
dos Benefícios.  

 Nos dias 12/08/21 e 13/08/21, quinta-feira e sexta-feira, 
na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Varginha – INPREV, foi realizado o Treinamento 
Sobre Aspectos Técnicos e Legais da Aposentadoria Especial e 
as Boas Práticas de Preenchimento do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – PPP, possibilitado pela parceria entre a Secre-
taria Municipal de Administração de Varginha e o INPREV. 
 O treinamento contou com a participação de servidores 
do INPREV, Serviço Especializado em Engenharia de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho – SESMT, Departamento Municipal 
de Recursos Humanos – DRHU e da Fundação Hospitalar do 
Município de Varginha – FHOMUV. 
 Foram abordados eixos temáticos como: Aposentado-ria 
Especial; Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho 
– LTCAT; As Boas Práticas para Preenchimento do Perfil Profis-

siográfico Previdenciário; além de troca de experiências, estu-
dos de caso e estudos de legislações vigentes. 
      O curso foi ministrado por Jorge Rodrigues, Engenheiro 
de Segurança do Trabalho do Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT e pela 
Dra. Fernanda Torres, Perita Médica Federal do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS e Médica Reguladora Assistencial 
na Prefeitura Municipal de Varginha.  
 Treinamentos dessa natureza são imprescindíveis para 
garantir que o Município e o INPREV estejam preparados para 
atuar conforme as exigências legais da Reforma da Previdên-
cia, mais especificamente, da Súmula Vinculante 33 do Supre-
mo Tribunal Federal, a qual versa sobre aposentadoria especial. 

PREFEITURA REALIZA TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS DA APOSENTADORIA  

ESPECIAL E AS BOAS PRÁTICAS DE PREENCHIMENTO DO PPP 

http://www.inprev-varginha.mg.gov.br/
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INPREV 
Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010 

Mês de competência Agosto/2021 

 

66,66% 

33,34% 

Prefeito: Vérdi Lúcio Melo. INPREV: Diretoria  Executiva: Ana Paula de Oliveira Amorim, Diretora-Presidente; Vively Auxiliadora Chagas Mendes, Chefe do Serviço de Benefícios; 

Wélem Renata Pereira, Chefe do Serviço Administrativo; Paulo Alexandre Praxedes, Chefe do Serviço Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos; Eliana Cristina Costa, 

Presidente do Conselho de Administração; Annabell Tavares Vilela de Souza, Presidente do Conselho Fiscal.   

O boletim informativo é uma publicação interna do  INPREV destinado aos servidores públicos municipais ativos e inativos. 

Distribuição Gratuita. Tiragem: 2.000 exemplares. Periodicidade Trimestral. Gráfica Editora Sul Mineira Ltda. Jornalista Responsável: Carla Corrêa Beraldo / MTB 6.028. 

Diagramador: André Mambeli Lopes. 

Total na Carteira de Investimentos: 

R$ 427.371.318,78 

Meta Atuarial: 9,47%a.a. / Rentabilidade: -0,46%a.a. 
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Art. 8º, II, a  = 24,26% 

Art. 8º, I, a  = 2,02% 

Art. 8º, III = 1,84% 

Art. 9º, a, II = 2,64 

Art. 9º, a, III = 2,58% 

 

 O comitê de investimentos é um órgão colegiado da es-
trutura do INPREV que tem por atribuição especifica participar 
do processo decisório de formulação e execução da Política de 
Investimentos. 
 Ao comitê de investimentos, com seu Regimento Interno 
aprovado pelo Conselho de Administração, cabe auxiliar o gestor 
de RPPS na tomada de decisão referente à alocação dos recur-
sos garantidores das aposen-
tadorias e pensões. 
 São as responsabilida-
des do comitê: assessorar 
o gestor de RPPS na formula-
ção das políticas de gestão 
dos recursos; zelar pela exe-
cução da programação econô-
mico-financeira dos valores 
patrimoniais; acompanhar o 
desempenho da carteira de 
investimentos do RPPS, em 
conformidade com os objetivos 
estabelecidos pela Política 
Anual de Investimentos e com 
a legislação pertinente em 
vigor; avaliar propostas, sub-
metendo-se aos órgãos competentes para deliberação; analisar 
os cenários macroeconômicos, observando os possíveis reflexos 
no patrimônio do RPPS; propor estratégias de investimentos 
para um determinado período e reavaliar as estratégias em de-
corrência de fatos conjunturais relevantes; fornecer subsídios 
para a elaboração ou alteração de política de investimentos; 
propor aplicações e resgates, observados os limites legais de 
cada investimento; acompanhar a execução da política de inves-
timentos. 
 Os profissionais que atuam no comitê devem atender aos 
requisitos de qualificação e certificação para tal, especialmente 
referentes aos conhecimentos sobre o mercado financeiro.  
 O número de membros do comitê̂ de Investimentos é 

definido de acordo com o nível de certificação do RPPS no Pró-
Gestão, Nível II: mínimo de três membros, que mantenham vin-
culo funcional com o ente federativo ou com a unidade gestora 
do RPPS. O Comitê de Investimos do INPREV é composto com 
5 membros titulares, sob a presidência do Chefe do Serviço Fi-
nanceiro, seu membro nato.  
 O manual do Pró-Gestão determina que o comitê de in-

vestimentos se reúna pelo me-
nos uma vez por mês para 
deliberar sobre a alocação dos 
recursos financeiros e desin-
cumbir de suas demais respon-
sabilidades. 
 Os membros do Comitê 
de Investimentos também de-
vem compartilhar durante suas 
reuniões os resultados financei-
ros, a avaliação da atual con-
juntura econômica e o desem-
penho da carteira de investi-
mentos. O Comitê deve avaliar 
e tomar suas decisões com 
base no cenário econômico; 
evolução da execução do orça-

mento do RPPS; dados atualizados dos fluxos de caixa e dos 
investimentos, com visão de curto e longo prazo; propostas de 
investimentos e respectivas análises técnicas. Essas últimas 
devem identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos 
os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídi-
co e sistêmico. Todas as decisões devem ser registradas em 
atas que após a finalização de cada uma delas, deve ser divul-
gada com vistas a acessibilidade às informações e decisões. 
 O objetivo final do comitê de investimentos é aumentar o 
nível de governança corporativa, melhorando a transparência na 
gestão do RPPS, definindo procedimentos continuados que per-
mitam fornecer informações claras aos diversos interessados no 
gerenciamento dos recursos do INPREV. 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O INPREV foi convidado a colaborar com o Tribunal de Con-
tas da União prestando informações sobre o uso e eficiência do novo 
COMPREV –  Sistema de Compensação Previdenciária. 

Para tanto, foi realizada no dia 05 de agosto, uma videocon-
ferência com Pietro de Oliveira Costa, Marcel Azevedo Coutinho de 
Freitas e Jansen de Macêdo Santos, auditores da Secretaria de Con-
trole Externo de Previdência, Assistência Social e Trabalho – Secex-
Previdência. 

A reunião teve o intuito de ouvir as percepções do INPREV, 
representado pela Diretora- Presidente Ana Paula Amorim e a Chefe 
do Serviço Administrativo Wélem Renata Pereira,  sobre o uso do 
novo sistema para subsidiar o trabalho de fiscalização no Sistema de 
Compensação Previdenciária dos RPPS. 

O Comprev é utilizado tanto pelos entes por meio dos seus 
RPPS, quanto pela própria SPREV e INSS e, por essa razão, os inte-
grantes da auditoria estão coletando informações de todos esses ato-
res, com o objetivo de avaliar a eficiência do Comprev. 

INPREV PARTICIPA DE VÍDEOCONFERÊNCIA COM O TCU 

https://opmax.com.br/artigos/gestor-de-rpps-de-sucesso/
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL-DO-PR�-GEST�O-RPPS-VERS�O-P�S-CONSULTA-P�BLICA-2016-12-08-FINAL-LIMPO-1.pdf

