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RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS 

 

1º TRIMESTRE/2022 

 

Em atendimento ao Regulamento de Controles Internos, aprovado pela 

Resolução INPREV n.º 10 / 2019 e, o contido nas atribuições da Secretaria Municipal de 

Controle Interno, estabelecidas na Lei n.º 6.370 / 2017, apresentamos o presente 

relatório referente ao 1º Trimestre de 2022, quanto à análise da regularidade dos 

procedimentos, contas, receitas, despesas e demais exigências legais do RPPS de 

Varginha-MG. 

 

Neste período, em análise aos documentos e planilhas apresentadas, podemos 

constatar o seguinte: 

 

1. Regulamentação 

 

1.1. Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores: 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – 

INPREV está regulamentado pela Lei Municipal nº 4.965/2008, com alterações 

introduzidas pelas Leis nº 5.710/2013, 5.988/15, 6.446/2018, 6.489/2018 e 6.697/2020.  

 

O INPREV implementou a “Segregação das Massas” no exercício de 2013, com 

data de corte em 30 de abril de 1994 e, faz a gestão de dois Planos, o Previdenciário 

que abrange mais de 84% dos segurados e beneficiários de aposentadorias e pensões, 

superavitário e equacionado ao longo do tempo e o Financeiro com percentual inferior a 

16% de segurados e beneficiários, deficitário com necessidade de aportes mensais por 

parte do município. Essa necessidade é suprida, atualmente, por antecipação do 

pagamento de débitos previdenciários parcelados pela Prefeitura, possibilitando uma 

expressiva redução do passivo dos balanços do governo municipal. 
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2. Execução Orçamentária  

 

2.1. Das Receitas – Fiscalização das Receitas de Contribuição 

 

Constatou-se, no período, conforme análise do balancete da receita, cujo quadro 

resumo se encontra no item 2.3 a seguir, a regularidade dos lançamentos e registros das 

receitas das Contribuições Patronais e dos Segurados. Verificamos que os 

recolhimentos se deram tanto por parte da Prefeitura Municipal, de suas autarquias e 

fundações, quanto da Câmara Municipal, na forma dos prazos previstos.  

 

2.2. Demais Receitas 

 

Também, com base na análise do balancete da receita do período, constatou-se 

a regularidade dos lançamentos, registros das demais receitas, a saber: Compensação 

Previdenciária, Rendimentos das Aplicações Financeiras e de Multas e Juros.  

 

2.3. Resultado da Execução Orçamentária – RECEITAS 

 

Conforme quadro abaixo, verificou-se que no campo da Execução da Receita 

Orçamentária, o INPREV atingiu 86,63% da meta estipulada para o exercício financeiro 

de 2022, conforme demonstra o quadro a seguir:  

 

RECEITA NO ANO PREVISTA DIFERENÇA % 

Contribuições R$ 13.478.541,82 R$ 72.102.000,00 -R$ 58.623.458,18 18,69% 

Receita Patrimonial R$ 794.671,57 R$ 10.021.000,00 -R$ 9.226.328,43 7,93% 

Outras Receitas 

Correntes 
R$ 820.135,25 R$ 3.714.000,00 -R$ 2.893.864,75 22,08% 

Receitas de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

TOTAL GERAL DA 

RECEITA 
R$ 15.093.348,64 R$ 85.837.000,00 -R$ 70.743.651,18 17,58% 
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Levando em consideração uma arrecadação trimestral média com 

comportamento linear dever-se-ia ter arrecado até o encerramento do 1º trimestre de 

2022 o valor R$ 21.459.250,00. Deste modo, observa-se que a arrecadação ficou 7,42% 

abaixo da previsão inicial para o período, o que representa um montante de 

R$ 6.365.901,36. 

 

2.4. Gestão de Investimentos 

 

A Gestão dos investimentos se deu em atendimento à Resolução do Conselho 

Monetário Nacional n.º 4.963/2021 que regulamenta a matéria e, também à Política de 

Investimentos do INPREV para o exercício de 2022.  

Em obediência aos limites da referida Resolução n.º 4.963/2021, a alocação da 

Carteira, em março de 2022, apresentava a seguinte composição da tabela a seguir: 

 

Enquadramento Res. 4963/2021 Valor Investido 
% 

Recursos 

Limites 

Resolução 
Pró-Gestão Política de Investimentos 

Nível II Mínimo Objetivo Máximo 

Art. 7º, I, a - Títulos Públicos 0,00 0,00% 100% 100% 0% 10% 100% 

Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref. 237.091.795,41 54,94% 100% 100% 20% 40% 100% 

Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em 
Geral 

52.129.370,66 12,08% 60% 70% 3% 16% 70% 

Total Renda Fixa 289.221.166,07 67,01%  66%  

 

Art. 8º, I - Fundos de Ações 110.178.707,25 25,53% 30% 40% 1% 18% 40% 

Art. 8º, II - Fundos de Índices (ETF) - RV 0,00 0,00% 30% 40% 0% 1% 40% 

Total Renda Variável 110.178.707,25 25,53%  19%  

 

Art. 9º, II - FI no Exterior 13.606.213,75 3,15% 10% 10% 1% 8% 10% 

Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I 9.879.986,06 2,29% 10% 10% 0% 2% 10% 

Total Investimentos no Exterior 23.486.199,81 5,44%  10%  

 

Art. 10, I - Fundos Multimercados 8.694.980,08 2,01% 10% 10% 0% 5% 10% 

Total Investimentos Estruturados 8.694.980,08 2,01%  5%  

 

Total dos Investimentos 431.581.053,21 100,00%  100%  

 

De acordo com o Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Chefe do Serviço Financeiro do INPREV, 

em relação ao aspecto do desempenho da Gestão dos Investimentos no 1º 
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Trimestre/2022, observou-se que para a meta atuarial de 4,46% do período, a 

rentabilidade alcançada foi de 3,01%. Assim, constatou-se que o resultado real no 1º 

trimestre de 2022 ficou abaixo da meta atuarial de IPCA+5,04% a.a. em 1,45 pontos. 

Na análise do ano de 2022, apurou-se que o desempenho da carteira de 

investimentos do INPREV por trimestre foi o seguinte: 

 

Desempenho Rentabilidade 

Meta 

Rentab. Variação 

Patrimônio 
Carteira 

2022 Renda Invest. Invest. Consolidado 
Consol.   

Consolidado Fixa Variável Exterior Estrut. X Meta Patrimonial 

1º Tri 3,08% 11,11% -22,26% -3,31% 3,01% 4,46% -1,45% 

R$ 

12.762.425,86 

R$ 

431.581.053,21 

2º Tri             0,00%     

3º Tri             0,00%     

4º Tri             0,00%     

No Ano 3,08% 11,11% -22,26% -3,31% 3,01% 4,46% -1,45% 

R$ 

12.762.425,86   

 

Para o Sr. Paulo Alexandre Praxedes, o ambiente macroeconômico diretamente 

ligado à gestão dos investimentos ainda requer atenção, pois o mercado de capitais 

continua em estado de alerta e aversão global ao risco derivado da pandemia por 

COVID19 e com um novo agravante ocorrido agora no ano de 2022, que é o conflito 

armado entre Rússia e Ucrânia.  

Para ele, por conta de diferentes dinâmicas de recuperação e resiliência, riscos 

inflacionários e menor crescimento global, o mercado internacional continua 

relativamente desafiador. No 1º Trimestre/2022, do ponto de vista da carteira de 

investimentos do INPREV, o ativo que mais se valorizou foram aqueles classificados em 

renda variável local. A renda fixa também performou positivamente, mas não o suficiente 

para alcançar a meta atuarial estabelecida. Mesmo assim, tem se apresentado com 

grande potencial de geração de resultados, principalmente por conta da taxa de juros 

SELIC em 11,75%, acima da meta atuarial estabelecida. Já os investimentos no exterior, 

performaram negativamente, sobretudo pelo fato do Real ter se valorizado em meio a 

continuidade de aumento dos preços das commodities. 
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Devido a esses fatos, o INPREV não alcançou a meta atuarial estabelecida para 

seus investimentos no 1º Trimestre/2022, especificamente pelas questões de ordem 

macroeconômicas e políticas, as quais não se tem controle. A inflação medida pelo IPCA 

fechou o 1º Trimestre/2022 em 3,20%. A inflação tem sido o grande fator comum que 

influencia a economia global.  

Por fim, o Sr. Paulo Alexandre Praxedes conclui contextualizando o 

comportamento econômico no 1º Trimestre/2022, destacando que além das 

preocupações diretas com a pandemia e seus desdobramentos, ocorreram diversos 

acontecimentos relevantes, em sua maioria negativos, entre eles: perspectiva de 

redução/retirada de estímulos por parte das principais economias mundiais; pressão nos 

preços das commodities, em especial do petróleo; revisões para baixo no crescimento 

chinês para 2022; aumento da volatilidade e da incerteza quanto ao cenário prospectivo, 

em meio a escalada das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia; preocupações com 

a inflação global agravada pela guerra, políticas monetárias contracionistas e maior 

inquietação com a variante ômicron. No ambiente doméstico, pressão adicional local de 

manutenção de uma inflação alta e disseminada, somada a novas preocupações fiscais; 

sucessivas elevações da taxa SELIC (11,75% a.a.) como forma de conter a inflação; 

relevante entrada de fluxo estrangeiro para a bolsa local, em especial para papéis de 

valor e de maior liquidez; moeda nacional valorizada refletindo principalmente o aumento 

dos preços das commodities. Por conta dos riscos inflacionários e menor previsão de 

crescimento global, o mercado internacional continua apresentando um cenário 

relativamente desafiador, enquanto que no mercado doméstico soma se ainda os fatores 

da instabilidade política e das eleições que ocorreram no final de 2022. 

No cumprimento das obrigações acessórias do 1º trimestre de 2022, também se 

averiguou que foram protocolados junto ao Ministério do Trabalho e Previdência – 

Secretaria de Previdência Social o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos - 

DAIR, nas datas de 13/04/2022, 18/04/2022 e 27/04/2022, aferidos por aquele órgão 

como regular, conforme demonstra quadro a seguir: 
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Fonte: CADPREV < https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/restrito/consultarDemonstrativos.xhtml>. Acesso em 27/04/2022. 

 

O Ministério do Trabalho e Previdência, para adequações das funcionalidades do 

Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV – às 

alterações promovidas pela Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, 

prorrogou o prazo de envio do Demonstrativo de Política de Investimentos – DPIN para 

31/03/2022 e do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos – DAIR, relativo aos 

meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022 para 31/05/2022, conforme Portaria MTP 

nº 1055 de 31 de dezembro de 2021. Na imagem a seguir observa-se o cumprimento da 

obrigação de entrega do Demonstrativo de Política de Investimentos – DPIN 2022: 

 

 
Fonte: CADPREV < https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dpinV2/consultarDemonstrativos.xhtml>. Acesso em 26/04/2022. 

 

Outra obrigação acessória, o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e 

Repasses – DIPR – referente ao 1º Bimestre/2022, foi entregue à Secretaria de 

Previdência também através do sistema CADPREV em 23/03/2022, e processada com 

sucesso, conforme demonstra o quadro a seguir: 

https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/restrito/consultarDemonstrativos.xhtml
https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dpinV2/consultarDemonstrativos.xhtml
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Por fim, verificou-se também atendido o processo de mapeamento e 

manualização referente a elaboração e aprovação da Política de Investimentos e do 

Credenciamento das Instituições Financeiras. 

 

 3. Despesa 

 

3.1. Formalização e Conteúdo 

 

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constatamos a sua 

regularidade quanto ao aspecto formal.  

 

3.2. Benefícios 

 

Foram concedidos, no período em exame (1º trimestre 2022), 26 (vinte e seis) 

benefícios de aposentadorias, sendo 20 (vinte) por tempo de contribuição e  06 (seis) 

por idade.  

Foram concedidos também 06 (seis) pensões por morte de segurados, totalizando 

32 (trinta e dois) benefícios.  
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Com base no exame das atas de reuniões do Conselho Fiscal do INPREV, 

observou-se que, este órgão deliberou sobre os processos, constando o respeito ao fluxo 

estabelecido no mapeamento e às ações definidas na execução do processo de 

concessão de benefícios, e constatando, também, que os pagamentos dos servidores 

inativos e pensionistas processaram-se dentro das datas previstas.  

 

3.3. Despesas Administrativas 

 

Análises efetuadas demonstram que foram realizados gastos administrativos 

dentro do limite de 3% constantes do Orçamento Anual do INPREV. O exame 

documental da despesa revelou regularidade de instrução formal.  

 

CONTROLE TAXA 

ADMINISTRATIVA 

Base Cálculo TX ADM 

Base Contrib. Previd. 

2021 

TX ADM 

 2022  

3% 

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SALDO 

PLANO 

PREVIDENCIÁRIO 
105.459.531,03 3.163.785,93 1.936.481,41 330.045,19 319.655,54 2.833.740,74 

PLANO FINANCEIRO 11.328.664,06 339.859,92 237.217,42 40.856,96 39.467,67 299.002,96 

TOTAL GERAL 116.788.195,09 3.503.645,85 2.173.698,83 370.902,15 359.123,21 3.132.743,70 

 

 

Outrossim, constatamos adequada utilização das contribuições e dos recursos do 

RPPS exclusivamente em benefícios previdenciários, restringindo-se a despesa 

administrativa aos limites legais. 

 

3.4. Ordem Cronológica dos Pagamentos 

 

O Controle Interno aferiu cumprimento de todas as obrigações financeiras no 

período conforme relatório de ordens de pagamentos apresentados. Todos os 

fornecedores e colaboradores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se 

atendimento à ordem cronológica dos pagamentos. 
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3.5. Resultado da Execução Orçamentária - DESPESAS 

 

Verificou-se o comportamento da Execução Orçamentária no tocante às 

despesas, inclusive de restos a pagar, até o enceramento do trimestre em exame: 

 
 Fonte: Relatório Sintético das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Ação – 1 TRIMESTRE 2022. 

 

Os Restos a Pagar do exercício anterior totalizaram R$ 116.919,75. Foram 

liquidados e pagos no 1º trimestre/2022, o valor de R$ 110.919,75. 

 

 

 

 

 

DESPESA FIXADO INCIAL

CRÉDITOS 

ADICIONAIS 

SUPLEMENTARES

FIXADO 

ATUALIZADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

SALDO 

DOTAÇÃO

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 75.456.000,00 0,00 75.456.000,00 58.550.000,00 14.804.126,62 14.804.126,62 16.906.000,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 2.173.698,83 370.902,15 359.123,21 1.426.301,17

RESERVA ADMINISTRATIVA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

RESERVA CONTIGÊNCIA 6.681.000,00 0,00 6.681.000,00 0,00 0,00 0,00 6.681.000,00

TOTAL GERAL 85.837.000,00 0,00 85.837.000,00 60.723.698,83 15.175.028,77 15.163.249,83 25.113.301,17
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4. Avaliação Atuarial - Adoção de Medidas Propostas pelo Atuário: 

 

Em 31/12/2021, foi entregue, pelo atuário ANDRÉ SABLEWSKI GRAU-Miba nº 

2372, a avaliação atuarial de encerramento de exercício para contabilização das 

provisões matemáticas. A situação apontada na Avaliação Atuarial data base 31/12/2021 

é a seguinte:  

   R$ 

Ativo Real Reajustado 503.558.031,58 

Provisão Matemática 502.224.160,99 

SUPERÁVIT TÉCNICO 1.333,870,59 

 

 5. Servidores integrantes do Regime Próprio de Previdência dos Servidores: 

 

Atualmente o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Varginha conta com 10 (dez) servidores, sendo 01(um) efetivo no RPPS e 09 (nove) 

cedidos pela Prefeitura de Varginha.  

As remunerações do Diretor-Presidente, demais cargos da Diretoria Executiva e 

servidores estão fixadas na Lei Municipal nº 4.965/2008 e suas alterações. Nos nossos 

levantamentos, não foram constatados pagamentos em desacordo com os valores 

fixados em Lei.  

 

6. Individualização Contábil das Contribuições dos Servidores Públicos Municipais 

e dos Entes: 

 

Conforme constatado nos Balancetes da Receita, as contribuições previdenciárias 

dos segurados e as patronais estão devidamente classificadas e rubricadas 

contabilmente de forma individualizada. 

 

RECEITA PREVISTA ARRECADADA Percentual (%) 

RECEITA CORRENTES    

Contribuições do Servidor R$ 18.390.000,00 R$ 3.116.141,98 16,94% 

RECEITA CORRENTES INTRA    

Contribuições Patronais R$ 53.712.000,00 R$ 10.362.399,84 19,29% 

Total R$ 72.102.000,00 R$ 13.478.541,82 18,69% 
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Pelo quadro anterior, observa-se que foi arrecadado na rubrica Contribuições do 

Servidor até o 1.º trimestre de 2022 o percentual de 16,94% das receitas previstas para 

o ano, enquanto que para a rubrica Contribuições Patronais foram arrecadadas o 

percentual de 19,29% da previsão anual. 

Na consolidação das duas rubricas, observa-se uma arrecadação de 18,69% do 

montante previsto para o ano de 2022 que é de R$ 72.102.000,00. 

 

7. Participação de Representantes dos Servidores Públicos Municipais nos órgãos 

colegiados e Instâncias de Decisão: 

 

Foram analisados os pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal.  

No período examinado ocorreram reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, órgão 

de governança do INPREV, que se manifestou, através da Ata de nº 002/2022, para atos 

praticados pela Unidade Gestora sobre as competências de janeiro e fevereiro de 2022.  

Para a competência 03/2022, solicitamos apresentação da Ata tão logo ocorra a 

reunião para deliberação sobre o período. 

No período ocorreram reuniões do Conselho de Administração, órgão deliberativo 

do RPPS, que se manifestou, através das Atas de n.º 001, 002 e 003, referindo-se aos 

atos praticados pela Unidade Gestora do INPREV. 

 

8. Apreciação das Contas por parte dos Conselhos 

 

Conforme apontado no item 7, o Conselho Fiscal não realizou a conferência das 

Demonstrações Financeiras do período em exame. Orientamos adequação no 

planejamento das reuniões de forma a restabelecer a realização das reuniões e deliberar 

sobre os atos praticados na gestão do INPREV.  

 

9. Publicação Bimestral do Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas 

Previdenciárias: 

 

Os demonstrativos bimestrais foram publicados dentro dos prazos estipulados no 

site do INPREV. 



 

 
Prefeitura do Município de Varginha 

Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON 
 

14 
 

10. Tesouraria, Créditos a Receber, Almoxarifado, Dívida Ativa, Ativo Permanente 

  

De acordo com análise das contas do Balanço Patrimonial, foi possível averiguar 

a correta adequação dos saldos destas. Mais especificamente observou-se a 

regularidade das Contas das Disponibilidades (Caixa e Bancos), Estoques e de Ativo 

Imobilizado que foram encaminhados pelo RPPS para comprovação. 

 

11. Livros e Registros 

 

Na extensão considerada necessária, confirmamos a boa ordem formal dos Livros 

Razão e Diário e os registros do SICOM, devidamente armazenados no TCEMG nos 

prazos previstos, conforme os dados a seguir: 

 

Cód. de Acomp. Data/Hora Envio Órgão Módulo Mês Exercício Atual Válida Advertência 

946710348 14/04/2022 15:41 INPREV FLPG 3 2022 Sim Sim Sim 

943220926 29/03/2022 11:52 INPREV ACOMPANHAMENTO 2 2022 Sim Sim Não 

936797449 03/03/2022 07:55 INPREV FLPG 2 2022 Sim Sim Sim 

935522425 25/02/2022 15:38 INPREV ACOMPANHAMENTO 1 2022 Sim Sim Não 

934859100 24/02/2022 16:15 INPREV FLPG 1 2022 Sim Sim Sim 

Fonte:  SICOM TCE/MG <https://costarica.tce.mg.gov.br/sicom-web/login/login.jsf>. Acesso em 13/04/2022. 

  

 Pelos dados apresentados na tabela anterior, observa-se que todos os 

demonstrativos exigidos pelo TCE/MG foram armazenados no site do SICOM do 

referido Tribunal, apresentando-se todos com o status de validados. 

 

 Os dados referentes ao envio do balancete contábil das competências 01, 02 e 

03/2022 foram postergados o envio para 31/05/2022 conforme comunicado emitido 

pelo TCEMG. 

 

 

 

 

https://costarica.tce.mg.gov.br/sicom-web/login/login.jsf
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12. Bens, Direitos e Ativos Avaliados de Acordo com a Lei nº 4.320/64: 

 

Os Bens, Direitos e Ativos do INPREV encontram-se devidamente avaliados, 

atendendo ao que estabelece a pertinente legislação contábil. As notas explicativas do 

Balanço Patrimonial demonstram a forma dos registros e as políticas contábeis 

aplicadas. 

 

13. Emissão de relatório de Governança Corporativa em atendimento às 

recomendações do PRÓ-GESTÃO: 

 

Elaborado a contento o Relatório de Governança Corporativa - 2021, previsto 

como recomendação no manual do Pró-Gestão, que se encontra disponível para ser 

acessado no site oficial do INPREV. 

 

14. Encaminhamento de Demonstrativos Previstos na Portaria MPS nº 402/08 à 

Secretaria de Previdência Social: 

 

Todos os demonstrativos estabelecidos na Portaria 402/08 da Secretaria de 

Previdência Social foram, tempestivamente, encaminhados ao Órgão de Controle do 

Governo Federal. 

 

15. Base Cadastral Atualizada: 

 

As atualizações cadastrais dos segurados ativos e inativos foram concluídas ao 

final de 2021, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01 de 10 de junho de 2021, 

com a realização da “Prova de Vida”, dos aposentados e pensionistas, e com o 

recadastramento dos servidores ativos, estabelecido nos Decretos Municipais 

10.616/2021 e 10.755/2021. 
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16. Folha de Pagamento dos Segurados Produzida Separadamente: 

 

Com o objetivo de possibilitar a devida apropriação de despesas, a folha de 

pagamento do INPREV é elaborada de forma agrupada em unidades independentes 

para fins de contabilização individualizando: os servidores da instituição, os aposentados 

e os pensionistas, levando ainda em consideração a “Massa” a que pertencem, 

Previdenciária ou Financeira, para fins de utilização da fonte de custeio. 

 

17. Denúncias / Representações / Expedientes 

 

Neste período não houve nenhum processo administrativo. 

 

18. Processo no TCE / MG 

 

Não foi constatada a existência de Processos ou notificações do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, em referência ao INPREV, pendentes de respostas. 

 

19. Processo no TJ / MG 

 

Não foi constatada a existência de processos Judiciais com pendência de 

manifestação da Procuradoria do Município. 

 

20. Licitações e Contratos 

 

Concluído os processos licitatórios por inexigibilidade: 

 Fornecimento de energia elétrica 

 Fornecimento de água e esgoto 

 

Concluído os processos licitatórios por dispensa: 

 Contratação de empresa de telecomunicações 

 Aquisição de bandeiras oficiais para uso externo 
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 Contratação de empresa para confecção de carteirinhas para os 

aposentados/pensionistas e crachás 

 Contratação de empresa especializada para manutenção dos aparelhos de ar 

condicionado 

 Aquisição de equipamentos médicos para o perito médico 

 Contratação de serviços externos de motoboy 

 Confecção de cartão comemorativo 

 Compra de gêneros alimentícios 

 Aquisição de suprimentos de informática 

 Compra de quadro com moldura para Alvará Sanitário 

 

Abertura de processo Congressos/Cursos 

 Inscrição para o curso de certificação profissional – CGRPPS/CPA-10 

 Locação de van para o curso de certificação profissional em BH 

 Inscrições para o exame de certificação CGRPPS - APIMEC 

 Inscrição para o 4º Congresso Brasileiro de Investimentos 

 

Abertura de processo pagamento anual de Convênio 

 Filiação AMIPREM (Associação Mineira dos Institutos de Previdência Municipais 

e Estadual) 

 Filiação ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal) 

 

Abertura dos processos em andamento: 

E – 22 – Contratação da empresa certificadora Pró-Gestão 

E – 26 – Aquisição de uniformes 

 

21. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP – do Município está em vigor, 

com vencimento em 04/05/2021. 

 

 Foi constatado os requisitos necessários à renovação do CRP, observando-se a 

existência de uma irregularidade em relação à Lei Nº 9.717, porém com exigibilidade 

suspensa por determinação judicial, de acordo com o texto do CRP n.º 985413 – 196318. 
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 Deste modo, conforme quadro a seguir, consta-se a validade do CRP emitido em 

05/11/2021 com validade até 04/05/2022. 

 

 
Fonte: CADPREV <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/index.xhtml>. Acesso em 04/02/2022. 

 

22. Transparência 

 

 Verificamos que o RPPS de Varginha-MG mantém atualizado seu website 

www.inprev-varginha.com.br onde pode-se encontrar publicados as Atas das Reuniões 

dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de 

Investimentos, posição dos Investimentos, Balancetes da Receita e Despesa, Balanços, 

Portarias, Resoluções, Códigos, Políticas, Normas, Regulamentos e Pró Gestão, 

atendendo ao princípio da transparência que deve pautar os atos da administração 

pública.  

 

 

 

https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/index.xhtml
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23.  Pró-Gestão 

Em atendimento ao manual do Pró-Gestão, segue o registro a 

conformidade/evolução de todas as ações atendidas na auditoria de certificação, bem 

como o acompanhamento das providências adotadas pelo INPREV para implementar as 

ações eventualmente não atendidas.  

Requisito do Pró-

Gestão 
Situação observada pelo Controlador Interno 

3.1.1. Mapeamento 

3.1.2. Manualização 

O INPREV possui manuais de procedimentos para os processos de concessão 

de benefícios previdenciários e de investimentos. 

Verificamos que os processos executados no INPREV estão em 

conformidade com os manuais elaborados. 

Os manuais da área de TI estão sendo elaborados. 

3.1.3. Capacitação - área 

de risco 

Os membros do Comitê e o gestor dos recursos possuem certificação 

profissional. 

3.1.4. Controle Interno A Controladoria emite relatórios trimestralmente, estando publicados no site. 

3.1.5. Política de 

Segurança da 

Informação 

O INPREV possui Política de Segurança, que está publicada no site e foi 

divulgada aos servidores, membros dos órgãos colegiados e prestadores de 

serviço que acessam dados do INPREV. 

3.1.6. Gestão e controle 

da base de dados 

O INPREV realizou o recadastramento – Prova de Vida - dos inativos e 

pensionistas no período de 14.06.2021 a 30.12.2021 

O censo dos ativos foi realizado nos períodos de 01/10/2021 a 31/10/2021 e 

01/12/2021 a 10/12/2021. 

Os dados são transmitidos ao CNIS RPPS mensalmente. 

3.2.1. Relatório de 

Governança 

O INPREV elabora e divulga anualmente, o relatório de governança 

corporativa, que se encontra publicado no site. 

3.2.2. Planejamento O INPREV elaborou planejamento estratégico 2019-2023, e atualmente está 

sendo elaborado um novo planejamento estratégico para o período de 2021-

2026. 

3.2.3. Relatório de 

Gestão Atuarial 

Os relatórios de gestão atuarial estão sendo emitidos e disponibilizados no 

site. 

3.2.4. Código de Ética O INPREV dispõe de código de ética, que está publicado no site e foi 

divulgado. 

3.2.5. Políticas 

Previdenciárias de 

Saúde  

 

Os documentos LTCAT e PPP estão sendo emitidos pelo Serviço de 

Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT, da Prefeitura, inicialmente 

referente aos servidores e estabelecimentos da Secretaria de Saúde. 

Os candidatos aprovados em concurso público, quando convocados para 

assumir cargo, são submetidos a exame admissional prévio. 

A prefeitura realiza ações visando reduzir os acidentes de trabalho. 

Existe serviço de perícia médica na Prefeitura e no INPREV (terceirizado)  

3.2.6. Política de 

Investimentos 

O fluxo de gestão de investimentos contempla análise dos relatórios mensais 

pelo Comitê, e posterior aprovação pelo Conselho Fiscal e Conselho de 

Administração. 

Foi elaborado estudo de ALM. 

3.2.7. Comitê de 

Investimentos 

O regimento interno do Comitê foi aprovado pelo Conselho de 

Administração. 

Todos os membros do Comitê são vinculados à Administração. 

3.2.8. Transparência O INPREV possui um site na Internet, que está sendo remodelado/atualizado. 

3.2.9. Alçadas O art. 108 da Lei 4965 prevê a assinatura de 2 responsáveis nos atos relativos 

a investimentos. 

A Política de Investimentos também prevê alçadas nas decisões sobre 

investimentos. 
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Requisito do Pró-

Gestão 
Situação observada pelo Controlador Interno 

3.2.10. Segregação de 

atividades 

As atividades de concessão de benefícios são segregadas das atividades de 

folha de pagamento.  

3.2.11. Ouvidoria O INPREV dispõe de um Ouvidor, Sr. André. Para conformidade ao Pró-

Gestão, é preciso emitir relatórios periódicos dos atendimentos realizados, 

para ciência da Diretoria e Conselho de Administração.  

3.2.12. Diretoria 

Executiva 

Todos os membros da Diretoria possuem formação educacional de nível 

superior. 

3.2.13. Conselho Fiscal Há representatividade de segurados no Conselho Fiscal do INPREV. 

3.2.14. Conselho 

Deliberativo 

Há representatividade de segurados no Conselho de Administração do 

INPREV. 

3.2.15. Mandato, 

representação e 

recondução 

A legislação do INPREV precisa ser ajustada de modo a implementar a troca 

intercalada (não integral) de conselheiros em cada Conselho. 

3.2.16. Gestão de 

Pessoas 

O INPREV possui quadro próprio de servidores. 

3.3.1. Plano de ação de 

capacitação 

As ações de capacitação estão previstas no Planejamento Estratégico da 

instituição. 

3.3.2. Ações de diálogo 

com segurados e 

sociedade 

A audiência pública referente a 2020 foi realizada em 2021. 

O INPREV realizou um curso de 2 dias para expor regras de concessão de 

benefícios aos segurados. 

 

Diante de todo o apurado, não encontramos erros ou vícios formais, concluindo 

pela regularidade dos procedimentos no trimestre aferido.  

 

 

Varginha-MG, 27 de abril 2022. 

 

 

 

Ricardo João de Abreu 

Contador – CRC 089454/MG 

 

 

 

Leandro Rabelo Acayaba de Rezende 

Secretário Municipal de Controle Interno 

 

Encaminhe-se aos membros do Conselho Administrativo e Fiscal, para a 

apreciação. 
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