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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2013 

 

 

 O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Varginha, conta em seu quadro de pessoal com 07 servidores efetivos 

cedidos pela prefeitura e 01 de recrutamento amplo, todos eles 

remunerados com os recursos financeiros do INPREV; 
 

 O instituto conta com uma base de 3.072 servidores em atividade e que 

contribuem juntamente com as entidades patrocinadoras para a 

capitalização e custeio do sistema previdenciário, que beneficia 662 

aposentados e 152 pensionistas; 
 

 O saldo dos recursos financeiros administrados pela autarquia atinge a 

cifra de R$ 174.739.304,15; 
 

 No patrimônio do INPREV, consta ainda créditos de contribuições 

previdenciárias parceladas oriundo de débitos confessados pelo conjunto 

das entidades da estrutura do município, cujo valor soma                          

R$ 108.698.418,81 
 

 Receita média mensal R$ 2.591397,99; 
 

 Despesa média mensal R$ 1.135.037,40; 
 

 Despesas com benefícios de aposentadorias e pensões R$ 1.088.018,45; 

Valor médio das aposentadorias R$ 1.406,96; 

Valor médio das pensões R$ 1.030,33 
 

 Despesas com remuneração do pessoal administrativo R$ 14.788,77; 
 

 Número de pedidos de benefícios analisados 97 
 

 Numero de aposentadorias concedidas 58 
 

 Número de pensões concedidas 21 

 

 Número de abono de permanência analisados 18 
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Na operacionalização das atividades diárias da unidade de gestão previdenciária 

destacamos em especial: 
 

a) Transferência do serviço de monitoramento da SEMELC (c/custo) para a 

Guarda municipal; 

 

b) Suspensão da impressão dos contra cheques em gráfica (disponível banco) 

 
c) Em implantação, o sistema de gerenciamento dos empréstimos consignados; 

 
d) Em implantação, o sistema de gerenciamento previdenciário que possibilitara: 

  - recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas; 

  - cruzamento c/SISOB evitando pagamento indevido para 

     beneficiários falecidos; 

  - estudo atuarial pontual para analise de impactos com o objetivo 

     subsidiar a tomada de decisões pelo governo municipal; 

   

e) Em implantação, o SIPREV, sistema do Ministério da Previdência que 

possibilitara a unificação nacional dos cadastros de informações sobre 

beneficiários e contribuintes dos RPPS; 
 

f) Em processo de adequação as rotinas e ações para atender a Portaria MPS 440 

de 09.10.2013; 
 

g) Em operacionalização e manutenção do Sistema de Compensação 

Previdenciária com arrecadação de recursos da ordem de R$ 2.125.176,31;   
 

h) Acompanhamento diário do mercado financeiro, elaboração mensal de 

relatórios do desempenho dos ativos e realização bimestral de apresentação aos 

Conselhos de Administração e Fiscal sobre o resultado das aplicações 

financeiras; 

 

 Em ano atípico, a meta atuarial estabelecida para remuneração dos 

ativos financeiros não será atingida, entretanto, tal fato não 

repercutiu em desequilíbrio do RPPS ou necessidade de aportes 

pelo município para cobertura de deficit efetivamente gerado por 

este motivo, conforme apurado em calculo atuarial recém realizado, 

muito menos qualquer prejuízo para o INPREV, em especial perdas 

de  recursos aplicados.  
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i) Gestão permanente sobre os ativos financeiros através de empresa 

especializada, contratada para analise de riscos, enquadramentos e avaliação de 

produtos financeiros, rating das instituições frente a legislação pertinente, 

subsidiando a tomada de decisões do Comitê de Investimentos; 
 

j) Análise da documentação de Instituições financeiras com o objetivo do seu 

credenciamento junto ao INPREV  possibilitando futuras aplicações de recursos 

em novos produtos financeiros; 
 

l) Parcelamento dos débitos previdenciários vencidos da administração do 

Prefeito anterior no exercício de 2012; 
 

m) Parcelamento dos débitos da contribuição previdenciária suplementar do 

período de ago/2007 a dez/2012 não pagos pelos governos anteriores; 
 

n) Parcelamento dos débitos da contribuição previdenciária suplementar do 

período de jan/2013 a abr/2013 não pagos pelos governos atual; 
 

o) Revogação da Lei que estabeleceu a Contribuição Suplementar;   
 

p) Implantação da “segregação de massa” de servidores constituindo os fundos 

previdenciário e financeiro; 
 

q) Redução das alíquotas de contribuições previdenciárias patronal de 22% para 

19% e de 22% para 11% dos planos previdenciário e financeiro respectivamente, 

favorecendo o município nos limites dos percentuais de comprometimento da 

receita corrente líquida com os gastos com pessoal; 
 

r) Viabilização do desbloqueio do CRP – Certificado de Regularidade 

Previdenciária, propiciando o acesso do município aos recursos voluntários 

disponibilizados pela união;   
 

s) Contribuição para efetiva redução de custo mensal da prefeitura: 
 

  Revogação da Contribuição Suplementar    R$ 1.200.000,00  

  Redução das alíquotas Patronal  - segregação R$    300.000,00 

  Remuneração dos servidores cedidos   R$      20.000,00 

 

Varginha, dezembro de 2013. 

 

Edson Crealdi Retori 

Diretor Presidente 


