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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2014 
 

 

 O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Varginha desenvolveu suas atividades com um quadro de pessoal 

composto por 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 2.974 servidores em atividade e que 

contribuem conjuntamente as entidades patrocinadoras para a 

capitalização e custeio do sistema previdenciário, que beneficia 744 

aposentados e 165 pensionistas; 

 

 O saldo dos recursos financeiros administrados pela autarquia atinge em 

dezembro a cifra de R$ 194.184.658,85; 

 

 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$ 2.778.289,94; 

 

 Despesa média mensal R$ 1.430.312,87; 

 

 Despesa com benefícios de aposentadorias e pensões R$ 1.358.298,83 

Valor médio das aposentadorias  R$ 1.572,67; 

Valor médio das pensões     R$ 1.144,38 

 

 Despesas com remuneração do pessoal administrativo R$ 16.800,99; 

 

 Número de pedidos de benefícios analisados  129 

 

 Número de aposentadorias concedidas    100 

 

 Número de pensões concedidas       18 

 

 Número de “abono de permanência” analisados     11 
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Na operacionalização das atividades diárias da unidade de gestão previdenciária 

destacamos em especial: 
 

a) gestão do sistema de gerenciamento dos empréstimos consignados; 

 

b) gestão do sistema de gerenciamento previdenciário: 

  - cadastro dos servidores ativos, inativos e pensionistas; 

  - cruzamento c/SISOB evitando pagamento indevido para 

     beneficiários falecidos; 

  - estudo atuarial pontual para análise de impactos com o objetivo 

     subsidiar a tomada de decisões pelo governo municipal; 

   

c) gestão do SIPREV, sistema do Ministério da Previdência de disponibilização 

de dodos visando a unificação nacional dos cadastros de informações sobre 

beneficiários e dos contribuintes dos RPPS; 

 

d) gestão do Sistema de Compensação de Previdenciária com arrecadação anual 

de recursos da ordem de R$ 1.433.445,93; (verificada significativa redução de 

arrecadação em virtude do bloqueio do CRP do município período jul a dez) 

 

e) 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; 

 

Mais uma vez a meta atuarial estabelecida para remuneração dos 

ativos financeiros não foi atingida. A meta que em novembro estava 

batida, recuou em dezembro devido a grande volatilidade, 

provocada pelas incertezas do mercado financeiro, comprometendo 

o trabalho do ano todo sem proporcionar a oportunidade de reversão 

por parte do INPREV. 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 com perdas 

de recursos aplicados.  

 

f) Gestão permanente sobre os ativos financeiros inclusive através de empresa 

especializada, contratada para análise de riscos, enquadramentos e avaliação de 
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produtos financeiros, rating das instituições financeiras frente a legislação 

pertinente, subsidiando a tomada de decisões do Comitê de Investimentos; 

 

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

credenciamento junto ao INPREV possibilitando futuras aplicações de recursos 

em novos produtos financeiros; 

 

h) Reestruturação do Comitê de Investimentos em atendimento a Portaria MPS 

nº 440, objetivando a sua profissionalização; 

 

i) Capacitação de todos os membros do Comitê de Investimentos com CPA-10 - 

Certificado de Profissional ANBIMA série 10; 

 

j) Realização de eleição para escolhas dos membros dos Conselhos de 

Administração e Fiscal; 
 

l) Realização do recadastramento dos beneficiários de aposentadorias e pensões. 

 

 

Varginha, 30 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

Edson Crepaldi Retori 

Diretor Presidente 


