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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2016 

 

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 3.951 segurados, dos quais 2.858 são servidores ativos, que contribuem 

conjuntamente às entidades patrocinadoras para a capitalização e custeio do sistema 

previdenciário, que beneficia 915 aposentados e 178 pensionistas, conforme a base de dados da 

competência 12/2016. 

 

O saldo dos recursos financeiros administrados pela autarquia atinge a cifra de R$254.312.740,60;  

 

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$110.029.644,30;  

 

Receita média mensal R$5.551.082,89;  

 

Despesa média mensal R$2.250.454,69;  

 

Despesa com benefícios de aposentadorias e pensões (base dados da competência 12/2016) 

 R$2.053.331,45;  

 

Valor médio das aposentadorias, conforme Cálculo Atuarial base 2016, R$ 1.702,16;  

 

Valor médio das pensões, conforme Cálculo Atuarial base 2016, R$ 1.284,23;  

 

Despesa com remuneração do pessoal administrativo (base dados da competência 12/2016) R$ 

20.488,21;  

 

Número de pedidos de benefícios analisados em 2016 é 153;  

 

Número de aposentadorias concedidas em 2016 é114;  

 

Número de pensões concedidas em 2016 é 13; 

 

Número de “abono de permanência” analisados em 2016 é 26; 

 

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

especial:  
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Gestão do sistema de gerenciamento previdenciário:  

 

- cadastro dos servidores ativos, inativos e pensionistas; 

 

- verificação da base de dados 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;  

 

- estudo e implantação de ações que viabilizem o atendimento aos requisitos do Pró-gestão, 

programa de qualidade do Ministério da Previdência, o que avalizará a gestão moderna aplicada 

ao INPREV; 

 

- realização de concurso público para o cargo de TNS-Contador, que se encontra na fase de 

análise do edital; 

 

- realização das eleições para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o biênio 

2017/2018;  

 

- tratativas para aquisição de área para edificação da sede própria do INPREV, o que será de 

grande importância para a melhoria da prestação de serviços pela autarquia. 

 

- realização de cursos, treinamentos e participação em eventos voltados para RPPSs pelos 

servidores com a finalidade de profissionalizar os recursos humanos de que o INPREV dispõe, 

visando à melhoria contínua dos serviços prestados; 

 

- permanente apoio à administração municipal, em especial, em questões administrativas que 

envolvem ou envolveram o INPREV, neste interstício; 

 

- revisão do reajuste aos servidores aposentados sem paridade, aplicando à proporcionalidade do 

índice, de acordo o mês em que se deu a concessão do benefício, o que permitiu a correção de 

distorções; 

 

- em atendimento à nova determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-

MG, com envio dos arquivos de Folha de Pagamento dos exercícios de 2013 a 2016, o que passa a 

ser rotina para auxiliar nos controles realizados por aquele órgão; 

 

- adiantamento da metade do 13º salário dos aposentados, no mês de agosto/2016, em consonância 

com o INSS; 
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- atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, em inspeção 

extraordinária realizada in loco.   

 

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

as obrigações acessórias.  

 

Gestão do Sistema de Compensação de Previdenciária com arrecadação de recursos da ordem de 

R$4.626.738,92, em 2016. Com 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 2016 foi de IPCA + 6%, na competência 12/2016, 

equivalendo a 12,67%, para uma rentabilidade consolidada até a mesma competência de 16,05%. 

 

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 de mais um membro do Comitê de Investimentos com CPA - Certificado de 

Profissional ANBIMA série 10;  

 

Varginha, 30 de dezembro de 2016. 

 

 

Edson Crepaldi Retori 

Diretor Presidente 

 


