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1 - APRESENTAÇÃO 

Este Relatório tem a finalidade de prestar informações com base nos dados e na gestão 

do segundo semestre de 2021, fornecidos pela Presidência, Diretoria de Seguridade, 

Diretoria Financeira. 

A disponibilização dessas informações permite aos segurados, beneficiários e ao público 

em geral, acompanhar as principais atividades do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Paraopeba/MG. 

2 - GESTÃO CORPORATIVA 

O IPREV PBA tem efetuado esforços no sentido de se alcançar abrangente e 

transformador processo de atualização e modernização da identidade institucional. A 

Estrutura de Governança do IPREV PBA é composta, conforme determinação legal, pela 

Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Investimentos. 

O Comitê de Investimentos é órgão consultivo ao qual compete elaborar as propostas 

mensais e anuais de investimentos e de financiamentos do IPREV PBA. Tem sua 

estrutura, composição e funcionamento estabelecidos pela Lei Municipal no 2.823/2016. 

A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal têm sua composição e competências definidas 

na Lei Municipal no 2.370/2006.  

O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador dos atos de gestão do IPREV PBA para proteção 

dos interesses desta Autarquia.  

A Diretoria Executiva cuida da gestão da autarquia, zelando pelo bom atendimento, pela 

transparência, pela legalidade. 

O controle interno é exercido pelo IPREV PBA, em respeito ao princípio da autotutela, 

através da análise de seus próprios atos, sempre respeitando os direitos adquiridos e 

apreciação judicial,  

É exercido ainda, como forma de fiscalização preventiva e repressiva, pelo Departamento 

de Controladoria Geral do Município, que atesta a legalidade dos atos, bem como emite 

recomendações, através de seus Relatórios Semestrais e Anuais. 



O Tribunal de Contas do Estado tem atribuição Constitucional de realizar o controle 

Externo, em apoio ao Legislativo Municipal. 

Como trata-se de autarquia previdenciária, a Secretaria de Previdência orienta e fiscaliza 

a gestão do Instituto, dentre outras formas, através dos sistemas CADPREV e GESCON. 

A regularidade das demandas exigidas pode ser verificada no extrato previdenciário, no 

site da previdência social, em consulta pública. 

DAS REUNIÕES 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

A Diretoria Executiva, conforme determinação legal, reunir-se-á ordinariamente uma vez 

ao mês, e extraordinariamente, quando convocada. 

O Cronograma de Reuniões é definido ao final de cada exercício, sendo apenas um 

indicativo para realizá-las, podendo a conveniência administrativa permitir a troca por 

outra data mais oportuna, mas sempre atendendo a norma, de pelo menos uma reunião 

mensal. 

A Diretoria Executiva realizou suas reuniões ordinárias nas seguintes datas: 

DIRETORIA EXECUTIVA REUNIÃO DATA 

290ª reunião Julho 30 de agosto 

291ª reunião Agosto 28 de setembro 

292ª reunião Setembro 21 de outubro 

293ª reunião Outubro 19 de novembro 

294ª reunião Novembro 20 de dezembro 

295ª reunião Dezembro 17 de janeiro 

Cumpriu, no entanto o requisito legal, da realização de pelo menos uma reunião mensal, 

para debate de questões importantes e pertinentes à Gestão do RPPS. 

DO CONSELHO FISCAL 



O Conselho Fiscal, conforme determinação legal reunir-se-á ordinariamente uma vez ao 

mês, e extraordinariamente, quando convocado. 

Anota-se que o Conselho Fiscal cumpriu o determinado em legislação, realizando 

reuniões nas seguintes datas: 

CONSELHO FISCAL 

 

DATA REUNIÃO 

Julho 21 de julho 

Agosto 18 de agosto 

Setembro 22 de setembro 

Outubro 20 de outubro 

Novembro 17 de novembro 

Dezembro 22 de dezembro 

As atas do Conselho fiscal podem ser visualizadas no site do Instituto e aprovam ao final, 

as matérias analisadas em cada reunião. 

DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos, conforme determinação legal reunir-se-á ordinariamente uma 

vez ao mês, e extraordinariamente, quando convocado. 

Anota-se que o Comitê de Investimentos cumpriu o determinado em legislação, 

realizando reuniões nas seguintes datas: 

COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS 

REUNIÃO DATA 

78ª reunião Julho 20 de agosto 

79ª reunião Agosto 23 de setembro 

80ª reunião Setembro 21 de outubro 



81ª reunião Outubro 26 de novembro 

82ª reunião Novembro 22 de dezembro 

83ª reunião Dezembro 19 de janeiro 

As atas do Comitê de Investimentos que podem ser visualizadas no site do Instituto, 

analisam seu portfólio, o mercado, a conjuntura econômica, traz o debate sobre melhores 

saídas para aplicação dos recursos, atentam para a rentabilidade e analisam o 

cumprimento da legislação quanto aos limites aplicáveis, entre outros. 

Em resumo, quanto ao quesito, reuniões mensais, o IPREV vem cumprindo esta exigência 

e tratando de assuntos importantes para melhorar a gestão do Instituto, prezando pela 

transparência de seus atos. 

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS -  2º SEMESTRE DE 2021 

Não houve participação em cursos no segundo semestre de 2021. 

3 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 

As licitações do IPREV PBA são realizadas em sua sede, após solicitação da diretora 

financeira, do diretor de seguridade, ou mesmo pela diretora presidente, sendo por esta 

autorizado. Os processos foram acompanhados pela diretoria, pelo Conselho Fiscal, 

analisados ainda pelo Departamento de Controladoria Geral do Município, bem como 

lançados no sistema do Tribunal de Contas do Estado. 

Todos os contratos foram publicados no site do Instituto, podendo ser acessados através 

do link http://iprevpba.mg.gov.br/categoria/id/17. (LICITAÇÕES DO IPREV) 

Processos segundo semestre 2021: 

Processo Modalidade Objeto 

 

003/2021 
Dispensa nº 

003/2021 

Aquisição de material de consumo  

http://iprevpba.mg.gov.br/categoria/id/17


 

 

004/2021  

Inexigibilida

de nº 

001/2021 

Contratação da Dataprev para fins de operacionalização 

da compensação previdenciária 

DESPESA ADMINISTRATIVA 

A Lei Municipal no 2.370/2006, fixa o limite de 2% para gastos com despesa 

administrativa. No segundo semestre 2021, o IPREV PBA atendeu o limite legal, ou seja, 

não ultrapassou os 2% (dois pontos percentuais por cento), da remuneração dos ativos, 

aposentados e pensionistas, conforme quadro abaixo: 

Competência  Despesa Realizada  

Julho  R$          38.164,75  

Agosto  R$          32.217,54  

Setembro  R$          32.883,36  

Outubro  R$          34.490,93  

Novembro  R$          39.691,47  

Dezembro  R$          40.909,91  

TOTAL NO SEMESTRE  R$       218.357,96  

Limite Anual: R$538.000,00  

 

4 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

Frente a conjuntura econômica, o mês de julho foi negativo tanto para o mercado de 

renda fixa quanto para o de renda variável. Enquanto ambos foram fortemente 

influenciados pelos cenários político e fiscal, o mercado de renda fixa sofreu também com 

as preocupações com a inflação brasileira, e o mercado de renda variável foi 

negativamente afetado pelo cenário externo, em especial pelas preocupações com a 

variante delta e o ambiente regulatório chinês. O Ibovespa, principal índice da bolsa 

brasileira, fechou o mês com queda de 3,94%, enquanto a maior parte dos índices de renda 

fixa, em especial os mais longos, também contabilizaram perdas em julho. 



 Relatório completo pode ser acessado no site do IPREV PBA, 

www.iprevpba.mg.gov.br/. (investimentos/acompanhamento da política de 

investimentos/relatório mês 07). 

Tanto o mercado de renda fixa quanto o de renda variável sofreram no mês de agosto, 

influenciados principalmente pelo cenário político e fiscal do país. Preocupações sobre o 

cenário externo também afetaram o mercado de renda variável, mas com menor peso, 

enquanto a inflação foi um fator relevante para os resultados observados na renda fixa. 

Dessa forma, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou o mês de agosto com 

queda de 2,48%, enquanto os principais índices de renda fixa, em especial aqueles com 

durations mais longas, também entregaram resultados negativos. 

Relatório completo pode ser acessado no site do IPREV PBA, www.iprevpba.mg.gov.br/. 

(investimentos/acompanhamento da política de investimentos/relatório mês 08). 

No mês de setembro, os mercados brasileiros tiveram desempenho majoritariamente 

negativo, com queda de 6,57% no Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, enquanto 

índices de renda fixa com maior duration também fecharam o mês com variação negativa. 

A maior influência para esses resultados veio do cenário político e fiscal brasileiro, com 

o mercado de renda variável sofrendo forte influência, também, do aumento de 

preocupações no cenário externo devido à crise energética. 

Relatório completo pode ser acessado no site do IPREV PBA, www.iprevpba.mg.gov.br/. 

(investimentos/acompanhamento da política de investimentos/relatório mês 09). 

Em meio a um cenário complicado que se desenhou no mês de outubro, os mercados 

brasileiros tiveram dificuldades e acabaram apresentando resultados negativos tanto na 

renda fixa quanto na renda variável. O principal fator para essas quedas foi a deterioração 

do cenário fiscal com as mudanças propostas na regra do teto de gastos para acomodar o 

novo Auxílio Brasil. Assim, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou o mês 

com queda de 6,74%, enquanto praticamente todos os índices de renda fixa também 

terminaram o período com perdas. 

Relatório completo pode ser acessado no site do IPREV PBA, www.iprevpba.mg.gov.br/. 

(investimentos/acompanhamento da política de investimentos/relatório mês 10). 

http://www.iprevpba.mg.gov.br/
http://www.iprevpba.mg.gov.br/
http://www.iprevpba.mg.gov.br/
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Em novembro, o mercado de renda fixa acabou se beneficiando, enquanto o mercado de 

renda variável apresentou mais dificuldades. Ambos receberam contribuições positivas 

da redução de incertezas que o avanço no trâmite da PEC dos Precatórios trouxe para o 

cenário fiscal, desempenhando de forma majoritariamente positiva ao longo do mês, mas 

a renda variável acabou sofrendo nos últimos dias de novembro, devido às incertezas que 

a variante Ômicron trouxe para o cenário econômico global. Assim, o Índice Bovespa, 

principal benchmark da bolsa brasileira, fechou novembro com queda de 1,53%, enquanto 

os principais índices de renda fixa encerraram o mês com altas generalizadas. 

Relatório completo pode ser acessado no site do IPREV PBA, www.iprevpba.mg.gov.br/. 

(investimentos/acompanhamento da política de investimentos/relatório mês 11). 

Dezembro foi um mês ainda difícil para os mercados brasileiros, embora a resolução de 

algumas questões, em especial a PEC dos Precatórios, tenha possibilitado um resultado 

positivo para os mercados no período. Ainda assim, o peso das expectativas para o cenário 

fiscal do ano seguinte, os receios de deteriorações na economia mundial, além dos sinais 

de enfraquecimento da economia local, impediram que os resultados fossem melhores. A 

maioria dos índices de renda fixa fecharam o mês no positivo, apesar de boa parte deles 

terem acumulado perdas no ano. Na mesma linha, o Ibovespa, principal índice da bolsa 

brasileira, entregou alta de 2,85% em dezembro, mas com queda de 11,93% em 2021. 

Relatório completo pode ser acessado no site do IPREV PBA, www.iprevpba.mg.gov.br/. 

(investimentos/acompanhamento da política de investimentos/relatório mês 12). 

5 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

De acordo com o previsto na Lei Municipal no 2.370/2006, o IPREV PBA é órgão gestor 

único, a quem incube o gerenciamento e a operacionalização do RPPS Paraopeba, 

incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, 

o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários. 

Desta forma, na área de Benefícios a análise efetuada demonstra que no período de julho 

a dezembro o IPREV PBA concedeu aposentadorias e pensões conforme detalhado 

abaixo: 
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NOME SEXO NASCIMENT

O 
CONCESSÃ
O  

31 - APOSENTADOS POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM 
PARIDADE 

 
 ANABEL CRISTINA DE CARVALHO RODRIGUES F 01/09/1966 02/08/2021 

    

KELLY CRISTINA EUGÊNIO EDMUNDO ROCHA F 27/07/1971 01/09/2021 

LUCIMAR BARBOSA SILVA F 26/07/1971 01/12/2021 

MÁRCIO JOSÉ OLIVEIRA M 04/09/1962 01/10/2021 

MARIA GERALDA CORRÊA DA SILVA ANANIAS F 12/02/1969 02/08/2021 

SEBASTIANA LUIZA MONTEIRO F 03/07/1962 01/09/2021 

 32 - APOSENTADOS POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SEM 
PARIDADE 

 
 ADILTON VIEIRA DA SILVA M 15/06/1947 01/07/2021 

 33 - APOSENTADOS POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - MÍNIMO 
MUNICIPAL 

 
 VIRGÍLIO DA ASCENÇÃO BARACHO M 02/05/1951 01/09/2021 

 35- APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ SEM PARIDADE  
 WAGNER ALVES BARBOSA M 05/12/1979 10/08/2021 

 38 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA SEM PARIDADE  
 GERALDO EUSTÁQUIO FRANÇA SILVA M 22/11/1946 22/11/2021 

 42 - PENSIONISTAS SEM PARIDADE - PREFEITURA  
 DIRLENE MARTA GUEDES DE MENDONÇA F 23/07/1944 20/10/2021 

    

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

Com relação à compensação previdenciária - COMPREV- o IPREV recebeu, o valor total 

de R$3.540,45 (três mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) de 

julho a setembro de 2021. Outubro a dezembro/2021 não houve repasse. 

PAGAMENTO DE PROVENTOS/ SALÁRIOS 

Os pagamentos dos servidores inativos e pensionistas, processaram-se dentro das datas 

previstas, conforme calendário elaborado pelo Instituto e fixado em seu quadro de avisos. 

O IPREV pagou a título de benefícios o seguinte montante: 

BENEFÍCIOS 2021 

Competência  Aposentadorias Pensões IPREV Pensões Prefeitura 

JULHO 634.795,55  

                         

81.667,20 10.090,08  

AGOSTO 641.498,38  

                      

80.477,85 10.090,08  

SETEMBRO 652.071,44  

                          

80.477,85  10.090,08  

OUTUBRO 658.810,44  

                          

80.477,85 10.090,08  

NOVEMBRO 657.902,25  

                           

80.477,85 

                        

10.090,08  



DEZEMBRO 1.307.685,73  

                          

161.690,70  21.060,16  

TOTAL 4.552.763,79  

                    

565.269,30 71.510,56  

 

 

6 - GESTÃO FINANCEIRA 

Na área financeira, o Município repassou regularmente as contribuições legais, bem como 

os parcelamentos CADPREV. Ouve parcelamento dos aportes em atraso. Para regularizar 

a situação foi realizado parcelamento do débito das competências julho a outubro de 2021. 

Parcelamento CADPREV nº 000925 

Valor atualizado: R$ 1.005.073,78 

Número de Parcelas: 60 meses 

Quanto às arrecadações/utilização de recursos:  

Resultado Final Julho Agosto 

Total de ingressos R$685.361,30 R$700.450,52 

Total de utilização R$763.931,38 R$762.352,35 

Resultado Final Apurado (R$78.571,08) (R$61.901,83) 

   

 Setembro Outubro 

Total de ingressos R$782.228,17 R$772.403,95 

Total de utilização R$769.531,34 R$780.810,78 

Resultado Final Apurado R$12.696,83 (R$8.406,83) 

   

 Novembro Dezembro 



Total de ingressos R$ 1.240.833,20 R$1.574.587,60 

Total de utilização R$777.851,81 R$1.519.482,01 

Resultado Final Apurado R$462.981,39 R$55.105,59 

OS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS ESTÃO 

REGULARMENTE PUBLICADOS NO SITE, 

HTTP://IPREVPBA.MG.GOV.BR   

7 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Um sistema de controle atua preventiva, concomitante e posteriormente visando evitar 

ações ilícitas, incorretas ou impróprias, como também reparar alguma irregularidade 

detectada, que possam atentar contra as normas que regem a administração pública. O 

controle interno segue o plano de auditoria que tem a finalidade precípua de avaliar o 

cumprimento das unidades executoras, quanto aos procedimentos administrativos e/ou 

normativos, baseado nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, 

eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir aos auditados, ações 

corretivas/preventivas para os problemas detectados. Dessa forma, assegurar a proteção 

do patrimônio, exatidão e fidedignidade dos dados contábeis e eficiência operacional, 

como meios para alcançar os objetivos globais da organização. 

O IPREV PBA tem a prerrogativa da autotutela, podendo revogar seus atos 

inconvenientes e inoportunos e devendo anular os ilegais, o que é feito sempre que 

necessário. As ações de controle interno também são acompanhadas pela Controladoria 

Geral do Município de Paraopeba. Externamente o IPREV PBA está sujeito à fiscalização 

do TCE/MG, bem como da Secretaria de Previdência Social. O Controle Social, 

ferramenta de fiscalização e transparência, sendo exercido pela sociedade se dá através 

pleno acesso dos segurados e sociedade às informações relativas à gestão do regime (art. 

1°, inc. VI da Lei 9.717/1998), com as publicações no site.  

No segundo semestre o IPREV não passou por nenhuma auditoria externa “in loco”. 

8 - TRANSPARÊNCIA 

O IPREV-PBA manteve atualizado, no segundo semestre, seu site no endereço eletrônico, 

www.iprevpba.mg.gov.br. Publicamos, entre outros, as Atas das Reuniões do Conselho, 

http://iprevpba.mg.gov.br/
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Comitê de Investimentos e Diretoria, Posição dos Investimentos, Balancetes da Receita, 

Balancetes da Despesa, Balanços, Legislação em Geral, Avaliações Atuariais, Processos 

Licitatórios. Para o aposentado e pensionista há o acesso ao seu contracheque em “Acesso 

do Servidor”. 

OS CANAIS DE ACESSO AO SERVIDOR E AO CIDADÃO 

 O IPREV PBA, mantém em seu site a “OUVIDORIA”, permitindo aos servidores e ao 

público em geral, solicitar informações, fazer reclamações, propor melhorias. Além deste 

canal, o acesso poderá se dar por e-mail, por telefone e pessoalmente, encontrando-se no 

site, todas estas informações. O IPREV PBA, também possui um link de acesso direto ao 

site da prefeitura, que traz como canal de comunicação, entre outros, o e-sic. Não houve 

nenhuma reclamação, sugestão, durante o segundo semestre de 2022. 

9 - GESTÃO ATUARIAL 

Avaliação Atuarial é o estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas 

características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras da população e do 

plano de benefícios analisados, com o objetivo principal de estabelecer, de forma 

suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos 

benefícios previstos pelo plano. A Avaliação Atuarial anual de um plano de benefícios de 

Regime Próprio de Previdência Social, além de ser uma exigência legal, é essencial para 

a revisão dos planos de custeio e de benefícios do plano previdenciário, no sentido de 

manter ou atingir o equilíbrio financeiro e atuarial.  O IPREV PBA, contou no 2º semestre 

com os serviços na área atuarial, prestados pela Aliança Assessoria Atuarial LTDA, que 

deu todo suporte às necessidades do Instituto, elaborando Relatório de Gestão Atuarial, 

que poderá ser visualizado no site, www.iprevpba.mg.gov.br, bem como procedeu ao 

cálculo atuarial 2022, tendo como data focal a competência novembro/2021.    

10 - APRIMORAMENTO LEGAL E NORMATIVO 

A Assessoria Jurídica do IPREV PBA é prestada pela Aliança Assessoria, através da 

advogada DRA. JÚLIA GONÇALVES, OAB/MG 157.862, tem como atribuição a 

consultoria e o assessoramento jurídico da Diretoria e dos órgãos colegiados que integram 

a estrutura organizacional da autarquia gestora do Regime Próprio de Previdência. É 

importante ressaltar que a Assessoria exerce importante papel no relacionamento 

institucional uma vez que atua como interlocutora com o Poder Judiciário, Ministério 



Público, Defensoria Pública e órgãos de controle, para o cumprimento das decisões 

judiciais e administrativas. Não houve demanda judicial iniciada no segundo semestre, 

no entanto há processos em trâmite. Destacamos que em todos os processos de 

aposentadorias e pensões foram juntados Pareceres Jurídicos.  

11 - DADOS DOS SEGURADOS 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV 

PBA, não possui quadro próprio de pessoal, tendo duas servidoras cedidas pela prefeitura, 

quais sejam: Rosângela Ferreira da Costa e Ana Cláudia de Freitas. Ambas cumprem 

carga horária de 40 horas semanais e são pagas pelos cofres da prefeitura. 

Disponibilizamos ainda, o número de aposentados e pensionistas do IPREV. 

• 224 Aposentados 

•  43 Pensionistas IPREV  

•  06 Pensionistas da prefeitura, sendo que os valores são repassados mensalmente 

e pagos pelo IPREV PBA. 

 

 

 

Paraopeba, MG, 02 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo 

Diretora Presidente 
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