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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

 

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

INPREV desenvolveu suas atividades com um quadro de pessoal composto por 06 servidores 

efetivos cedidos pela Prefeitura, 01 servidor efetivo do INPREV e 01 de recrutamento amplo, 

todos remunerados com recursos financeiros do INPREV. 

 

O instituto conta com 4.097 segurados, dos quais 2.812 são servidores ativos, que contribuem 

conjuntamente às entidades patrocinadoras para a capitalização e custeio do sistema 

previdenciário, outros 1.285 recebem benefícios de aposentadoria e pensão, conforme base de 

dados da competência 12/2018. 

 

O saldo dos recursos financeiros administrados pela autarquia atinge a cifra de R$ 

331.470.711,49. 

 

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

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

valor soma R$ 107.741.762,36. 

 

Receita média mensal de R$ 5.920.733,23. 

 

Despesa média mensal de R$ 3.739.484,22. 

 

Despesa com benefícios de aposentadoria e pensões (base de dados competência 12/2018) de 

R$ 3.663.070,67. 

 

Valor médio das aposentadorias, conforme Cálculo Atuarial base 2018 de R$ 2.346,68. 

 

Valor médio das pensões, conforme Cálculo Atuarial base 2018 de R$ 2.045,73. 

 



 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230  – Varginha-MG 

E-mail: inprev@inprev-varginha.com.br -  Site: www.inprev-varginha.com.br  

Fone: (35) 3221-2419  
 

 

Despesa com remuneração do pessoal administrativo (base de dados competência 12/2018) de 

R$ 48.236,05. 

 

Número de pedidos de benefícios analisados em 2018 é 156;  

 

Número de aposentadorias concedidas em 2018 é 108;  

 

Número de pensões concedidas em 2018 é 18; 

 

Número de “abono de permanência” analisados em 2018 é 30; 

 

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; 

 

- verificação da base de dados com SISOB, evitando pagamento indevido para beneficiários 

falecidos; 

 

- Início do processo licitatório para contratação de empresa visando o desenvolvimento 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; 

 

- escritura e registro de doação de área pelo Município para edificação da sede própria do 

INPREV, o que será de grande importância para a melhoria da prestação de serviços pela 

autarquia; 

 

- contratação do projeto arquitetônico para obra da sede do INPRERV; 
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- contratação dos projetos complementares objetivando a construção da sede do INPREV; 

 

- início do processo de licitação para contratação de empresa para construção da sede do 

INPREV. 

 

- realização de cursos, treinamentos e participação em eventos voltados para RPPS’s 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; 

 

- adiantamento da metade do 13º salário dos aposentados, no mês de Outubro/2018; 

 

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$4.077.416,30, em 2017. Com pagamento de valores bloqueados e ainda da concessão de 

novos processos.  

 

No serviço financeiro, 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 e política de 

investimentos. 

 

A meta atuarial estabelecida para o exercício 2018, foi de IPCA + 6%, na competência 

12/2018, a meta atuarial fechou em 9,86%, para uma rentabilidade consolidada de 10,51%. 

 

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

contratada para análise de risco, enquadramento e avaliação dos produtos financeiros, rating 
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das instituições financeiras frente  à legislação pertinente, subsidiando a tomada de decisão do 

Comitê de Investimentos. 

 

Análise da documentação de Instituições financeiras com o objetivo de credenciamento ou 

atualização de credenciamento junto ao INPREV, possibilitando futuras aplicações de 

recursos em novos produtos financeiros. 

 

Aprimoramento do Comitê de Investimentos por meio de participação em eventos de RPPS, 

em atendimento à Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, objetivando sua 

profissionalização. 

 

Renovação da certificação do Chefe do Serviço Financeiro e Presidente do Comitê de 

Investimentos com CPA – Certificado de Profissional ANBIMA série 20. 

 

Varginha, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

Edson Crepaldi Retori 

Diretor-Presidente 


