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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas, do dia 10 de setembro 

de 2019, na sala de reunião do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Varginha – INPREV, os membros da Diretoria Executiva, presentes o Sr. Edson Crepaldi 

Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Srª. Margareth Aparecida de Souza Carvalho e a Srª. 

Wélem Renata Pereira, também presente o Sr. Ricardo Costa Alves, engenheiro contratado 

para fiscalização da obra de construção da sede do Instituto. Pauta do dia: a) Sede própria; b) 

Planejamento Estratégico; c) Quadro de Pessoal; d) Cálculo Atuarial. Os assuntos foram 

amplamente debatidos, registra-se, a)  Sede própria: - O engenheiro fiscal da obra, Sr. 

Ricardo Costa Alves, informou que foi efetuada a sexta medição da execução da obra, sua 

evolução está abaixo do previsto no cronograma físico financeiro em virtude de períodos 

chuvosos no início da construção, necessidade de execução de muro de arrimo para contensão 

do reaterro no entorno do estacionamento abaixo no nível da rua e ajustes no projeto estrutural  

da edificação. Apesar do atraso no cronograma, a Across, empresa contratada para execução 

da obra, desenvolve um bom trabalho, empenhada que está com a qualidade e solidez do 

empreendimento. A parte estrutural do prédio já foi finalizada, encontra-se em andamento e 

com boa parte executado o projeto elétrico, hidráulico, combate a incêndio, rede lógica e 

telefonia. As paredes externas estão em fase de reboco e as internas recebem o revestimento 

em gesso, azulejos, os forros acartonados em instalação.b)  Planejamento Estratégico –  nos 

próximos dias 16 e 17 de setembro, sob a coordenação de Técnico da ABCPrev, terão 

prosseguimento as atividades de  elaboração do Planejamento Estratégico 2019 - 2023, com o 

envolvimento de todos os membros dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal, 

Comitê de Investimento, Diretoria Executiva e servidores do Instituto. Trata-se de um 

importante instrumento que norteará os rumos e ações do INPREV nos proximos anos. c) 

Quadro de pessoal -  recomposto, em 02 de setembro, o cargo de Oficial de Administração 

mediante início de atividades da servidora Mariana de Oliveira Lemes, nomeada após recém 

homologação de concurso do município. d) Cálculo Atuarial –  sob as novas diretrizes 
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estabelecidas pela portaria MF no. 464/2018, a contabilização da provisão matemática no 

Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2.019 dependerá da realização da Avaliação 

Atuarial ainda neste ano. A Avaliação Atuarial é composta de duas partes fundamentais, o 

cálculo do Passivo Atuarial e a apuração do Ativo Patrimonial, onde a diferença entre o 

segundo e o primeiro determina o Resultado Atuarial que pode ser superavitário ou 

deficitário. Assim, a fim de atendermos os ditames da nova portaria, deveremos ainda este ano 

calcular o passivo atuarial, sendo necessário para isso a BASE DE DADOS DOS 

SEGURADOS. Após a elaboração do Balanço Patrimonial em Janeiro do ano seguinte, é que 

se poderá finalizar a Avaliação Atuarial. Os trabalhos da avaliação atuarial 2.020 começarão 

em outubro de 2.019, através da obtenção da base de dados dos segurados em 30 de setembro. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após 

lida vai por todos assinada. 
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