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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2015 

 
O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – 

INPREV 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 3.971 servidores em atividade e que contribuem 

conjuntamente as entidades patrocinadoras para a capitalização e custeio do sistema 

previdenciário, que beneficia 825 aposentados e 176 pensionistas;  

 

O saldo dos recursos financeiros administrados pela autarquia atinge em dezembro a cifra de 

R$240.018.581,12;  

 

No patrimônio do INPREV, conta ainda créditos de contribuições previdenciárias parceladas, 

oriundo de débitos confessados pelo conjunto das entidades da estrutura do município, cujo 

valor soma R$109.441.780,60;  

 

Receita média mensal R$3.500.465,66;  

 

Despesa média mensal R$1.778.175,95;  

 

Despesa com benefícios de aposentadorias e pensões (base de 12/2015) R$1.700.726,56  

 

Valor médio das aposentadorias (base de 12/2015)  R$ 1.790,34;  

 

Valor médio das pensões (base de 12/2015) R$ 1.270,96  

 

Despesa com remuneração do pessoal administrativo (base de 12/2015) R$ 24.488,06;  

 

Número de pedidos de benefícios analisados 120  

 

Número de aposentadorias concedidas 95  

 

Número de pensões concedidas 15 

 

Número de “abono de permanência” analisados 10  

  

Na operacionalização das atividades diárias da unidade de gestão previdenciária, destacamos 

em especial:  

 

Gestão do sistema de gerenciamento previdenciário:  

 

- cadastro dos servidores ativos, inativos e pensionistas;  
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- cruzamento com 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;  

 

Gestão da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, bem como o atendimento 

de todas as obrigações acessórias. 

 

Migração para o Banco Santander do crédito da folha de pagamento, em dezembro; 

 

Manutenção do sistema de folha para a viabilização cálculo do reajuste automático dos 

proventos, entre os meses de setembro e novembro; 

 

Alteração da estrutura do INPREV em Lei, o que possibilitou adequação do serviço que já 

vinha sendo realizado, das atribuições e dos cargos. Foi criado o cargo de Chefe de 

Serviço de Benefícios, além de Procurador e de Contador, ainda sem nomeação.  

 

Remanejamento de pessoal em virtude do pedido de exoneração de 02 servidoras do 

Serviço Administrativo, logo no início do ano, com substituição por 02 novos oficiais de 

administração que foram imediatamente treinados e com alteração da estrutura, o que 

propiciou uma melhor distribuição das tarefas. 

 

Realização do recadastramento dos beneficiários de aposentadorias e pensões.  

 

Emissão de carteira de identificação para aposentados e pensionistas. 

 

Gestão do Sistema de Compensação de Previdenciária com arrecadação anual de recursos 

da ordem de R$3.064.198,79. Aumento em virtude da aplicação da regra da 

proporcionalidade e do pagamento de valores bloqueados e ainda da concessão de novos 

processos. 

 

Na parte financeira, houve o 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;  

 

A meta atuarial estabelecida para o exercício 2015 foi de 17,31% e a rentabilidade 

acumulada ao longo do ano foi de 10,39%. A inflação do exercício medida pelo IPCA foi 

de 10,67% e mereceu papel de destaque, contribuindo negativamente para a formação da 

meta atuarial (IPCA+6%) muito elevada de 17,31%. Em 2015, dos produtos permitidos 

aos RPPS pela Resolução CMN nº 3922/2010, nenhum alcançou a meta atuarial. Em 

relação à carteira do INPREV o fundo que mais se aproximou da meta foi o FI BB 

PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 que rentabilizou no ano 15,38%. Foram promovidos os 

ajustes necessários na carteira com o objetivo de diminuir volatilidade e defender os 

ganhos alcançados pelo RPPS, no encerramento do exercício a carteira estava composta 

por 73,27% dos recursos em fundos de curto prazo, entre IMA-B 5, IDKA 2 e Vértices 

entre 2016 a 2019, que foram os que melhores rentabilizaram durante o ano. Destaca-se 
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que mesmo não sendo alcançada a meta atuarial para o período, a rentabilidade alcançada 

de 10,39% proporcionou ao INPREV contabilizar em reais a quantia de R$ 20.254.035,29 

(vinte milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trinta e cinco reais e vinte e nove 

centavos). Entretanto, tal fato não repercutiu em desequilíbrio do RPPS ou necessidade de 

aportes pelo município para cobertura de déficit efetivamente gerado por esse motivo, 

conforme apurado em cálculo atuarial recém realizado, muito menos qualquer prejuízo 

para o INPREV, em especial com perdas de recursos aplicados. 

  

Gestão permanente sobre os ativos financeiros inclusive através de empresa especializada, 

contratada para análise de riscos, enquadramentos e avaliação de produtos financeiros, 

rating das instituições financeiras frente à legislação pertinente, subsidiando a tomada de 

decisões do Comitê de Investimentos;  

 

Análise da documentação de Instituições financeiras com o objetivo do seu 

credenciamento junto ao INPREV, possibilitando futuras aplicações de recursos em novos 

produtos financeiros;  

 

Aprimoramento do Comitê de Investimentos em atendimento à Portaria MPS nº 440, 

objetivando a sua profissionalização; 

 

Reestruturação do Comitê de Investimentos em atendimento a Portaria MPS nº 440, 

objetivando a sua profissionalização;  

 

Capacitação do presidente do Comitê de Investimentos com CPA-20 - Certificado de 

Profissional ANBIMA série 20;  

 

Posse dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;  

 

 

Varginha, 30 de dezembro de 2015. 

 

Edson Crepaldi Retori 

Diretor Preside 


