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1. APRESENTAÇÃO 

Este Relatório tem a finalidade de prestar informações com base nos 

dados e na gestão do primeiro 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 

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 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, através da análise de seus 

próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes e 

inoportunos, sempre respeitando os direitos adquiridos e apreciação 

judicial. 

É exercido ainda o controle finalístico, 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 controle externo é exercido pela Câmara de Vereadores, bem como pelo 

Tribunal de Contas do Estado, a quem o Instituto tem o dever de prestar 

suas contas. 

A Secretaria Especial de Previdência, vinculada ao Ministério da 

Economia recebe informações do IPREV PBA, para controle da gestão do 

Instituto, conforme determinação da legislação federal. 

2.1. DAS REUNIÕES 

2.1.1. DA DIRETORIA EXECUTIVA 

A diretoria Executiva, conforme determinação legal reunir-se-á 

ordinariamente uma vez ao mês, e extraordinariamente, quando 

necessário. 

A Diretoria Executiva realizou suas reuniões ordinárias nas seguintes 

datas: 

Competência Data realização 

Janeiro 26 de fevereiro 

Fevereiro 24 de março 

Março 28 de abril 

Abril 24 de maio 

Maio 30 de junho 

Junho 27 de julho 

Realizou também as extraordinárias nas seguintes datas: 

Reunião Data da realização 

49ª 05 de fevereiro 

50ª 08 de fevereiro 



51ª 23 de fevereiro 

Cumpriu, desta forma, o requisito legal da realização de pelo menos uma 

reunião mensal para debate de questões importantes e pertinentes à 

Gestão do RPPS.  

2.1.2. 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: 

Competência Data realização 

Janeiro 19 de janeiro 

Fevereiro 23 de fevereiro 

Março 16 de março 

Abril 20 de abril 

Maio 18 de maio 

Junho 15 de junho 

2.1.3. 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: 

Competência Data de realização 

Janeiro 25 de fevereiro 

Fevereiro 17 de março 

Março 20 de abril 



Abril 19 de maio 

Maio 28 de junho 

Junho 21 de julho 

11ª extraordinária 08 de março 

12ª extraordinária 22 de abril 

As atas da diretoria, conselho fiscal e comitê de investimentos podem ser 

visualizadas no endereço eletrônico do Instituto, 

www.iprevpba.mg.gov.br.  

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

apenas um indicativo para realizá-las, podendo a necessidade e 

conveniência administrativa permitir a troca por outra data mais 

oportuna, mas sempre atendendo a norma de pelo menos uma mensal. 

Quanto à realização de 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. 

2.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS - 1º SEMESTRE DE 2021 

No primeiro semestre de 2021, os membros do Instituto aproveitaram as 

oportunidades de qualificação on line, disponibilizadas pela TV ABIPEM, 

APEPREV  dentre outros. Todos os cursos/lives com pouca duração e 

gratuitos, mas que acrescentaram muito conhecimento e atualização 

para melhoria da gestão do Instituto. 

A DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPOU DAS SEGUINTES LIVES/CURSOS : 

 “Princípios da Administração Pública” – transmitido pelo Centro de 

Estudos Renato Saraiva em 25 de fevereiro 

“Sistema de Informações do RPPS” – transmitido pela TV ABIPEM em 28 

de fevereiro 

“Melhoria da Gestão do RPPS: taxa de administração” – transmitido pela 

TV ABIPEM em 10 de março 

http://www.iprevpba.mg.gov.br/


“Tudo que você precisa saber sobre investimentos” – transmitido pelo 

canal CVM Educacional em 15 de abril 

“Novas regras de aposentadorias e pensão por morte” – transmitido pela 

APEPREM, nos dias 28 e 29 de abril. 

 “Processo de contratação de Entidade de Previdência Complementar – 

RPC” – transmitido pela TV ABIPEM em 06 de maio 

 “Ética, Integridade e Governança Pública” – transmitido pelo canal 

Escola da AGU nos dias 5 e 12 de maio  

A PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ASSISTIU  AOS SEGUINTES 

CURSOS/LIVES: 

“Fundos de Renda Variável com proteção” – transmitido pela TV ABIPEM 

em 23 de abril 

“Os desafios na escolha dos Investimentos dos RPPS” – transmitido pela 

TV ABIPEM em 28 de abril  

“Curso: noções básicas para exames CGRPPS e CPA10” – transmitido 

pelo IMP de Itaúna de 10 a 14 de maio 

“Curso sobre CGRPPS” – transmitido pela TV ABIPEM em 28 de maio 

OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO FISCAL 

PARTICIPARAM DO SEGUINTE CURSO: 

“Preparatório para certificação APIMEC-CGRPPS” – transmitido pela 

RPPS do Brasil, no período de 11 a 15 de janeiro.   

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

3.1. LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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

da diretora financeira ou do diretor de seguridade, e/ou mediante 

despacho e aprovação da diretora presidente. Os processos foram 



acompanhados pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal e analisados ainda 

pelo Departamento de Controladoria Geral do Município. 

Todos os processos se processaram dentro do que se exige a legislação 

federal.  

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). Todos os extratos de contratos foram 

devidamente publicados no Diário Oficial do Município. 

Processo Modalidade Objeto 

001/2021 Dispensa 001/2021 Contratação de serviços advocatícios 
para defesa judicial 

002/2021 Dispensa 002/2021 Plataforma de Pregão Eletrônico 

3.2. DESPESA ADMINISTRATIVA 

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

despesa administrativa. No segundo semestre de 2020, 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: 

Competênci
a 

Gratificação 
de membros 

Outras despesas 
de administração 

Total da 
despesa 

realizada 

Janeiro R$14.300,00  R$11.455,30  R$25.755,30 

Fevereiro R$14.300,00  R$14.502,26  R$28.802,26 

Março R$14.300,00 R$15.419,04 R$29.719,04 

Abril R$14.300,00  R$14.448,37 R$28.748,37 

Maio R$14.300,00  R$8.927,16  R$23.227,16 

Junho R$14.300,00  R$25.857,13  R$40.157,13 

4. GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

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


Vide Relatório mensal no site 

http://www.iprevpba.mg.gov.br(Investimentos/ 

Acompanhamento2021/Relatório) 

5. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

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

é Unidade Gestora Única, 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, no período de JANEIRO a JUNHO, 

houve 04 (quatro) concessões de aposentadorias e 01 (uma) pensão por 

morte. 

Requerente: Matr. Concessão 

Mírian Batista Ribeiro 15.452-0 04/01/2021 

Marli da Silva Rocha e Silva 161-9 05/01/2021 

Patrícia de Paiva Moreira – 
Pensionista do servidor Magno 
Alexandre Cardoso Mota 

6.313-7 03/04/2021 

Sibele Fernandes da Silva 2.326-4 07/06/2021 

Geraldo de Fátima Félix 14.774-5 05/04/2021 

6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

Com relação à compensação previdenciária - COMPREV- o IPREV 

recebeu o valor total de R$11.435,56(onze mil, quatrocentos e trinta 

e cinco reais e cinquenta e seis centavos) referente os meses de 

fevereiro a junho. Informamos que todos os processos passíveis de 

compensação estão devidamente registrados no programa. 

7. PAGAMENTO DE PROVENTOS/ SALÁRIOS 

http://www.iprevpba.mg.gov.br/


Os pagamentos dos servidores inativos e pensionistas processaram-se 

dentro das datas previstas, conforme calendário disponibilizado 

previamente no site do Instituto e no quadro de avisos. 

O IPREV pagou a título de benefícios, “considerando a participação da 

prefeitura com os repasse do valor de seus pensionistas” conforme 

esclarecido acima, o seguinte montante: 

MÊS 
APOSENTADORI

AS PENSÕES PENSÕES 

  
IPREV PREFEITURA 

Janeiro  R$ 632.405,30   R$ 74.184,28   R$ 10.090,08  

Fevereiro  R$ 632.217,71   R$ 74.184,28   R$ 10.090,08  

Março  R$ 632.125,88   R$ 74.184,28   R$ 10.090,08  

Abril  R$ 633.234,31   R$ 78.732,52   R$ 10.090,08  

Maio  R$ 633.476,82   R$ 79.057,39   R$ 10.090,08  

Junho  R$ 634.236,12   R$ 79.057,39   R$ 10.090,08  

8. GESTÃO FINANCEIRA 

Na área financeira, o Município repassou regularmente as contribuições 

legais de custo normal (patronal e servidor). Os parcelamentos CADPREV 

foram pagos regularmente. Houve atraso nos aportes (custo 

suplementar). Regularizou-se a situação com o parcelamento CADPREV 

nº 00798/2021, no valor de R$1.527.448,66(janeiro a junho) em 60 

parcelas. 

RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DIPR (Demonstrativo 

de Informações Previdenciárias e Repasses) 

Custo normal 

Competên

cia. 

Contribuições do 

Ente 

Contribuiçõe

s dos 

servidores 

Contrib.arrecadada

s Unidade Gestora 



Janeiro R$178.330,76 R$178.330,7

6 

R$1.821,49 

Fevereiro R$178.444,66 R$178.444,6

6 

R$1.825,89 

Março R$183.510,42 R$183.510,4

2 

R$1.825,89 

Abril R$182.004,50 R$181.807,4

0 

R$1.825,89 

Maio R$201.886,04 R$201.886,0

4 

R$2.024,98 

Junho R$230.218,69 R$230.218,6

9 

R$2.323,87 

 

Custo suplementar, parcelamentos e outros 

 

Competência Aportes Parcelamentos Demais 

ingressos 

Janeiro R$13.516,51 R$111.021,89 R$21.531,24 

Fevereiro R$13.516,51 R$154.577,22 R$12.898,96 

Março R$13.516,51 R$155.928,09 R$117.728,50 

Abril R$13.671,61 R$158.064,69 R$155.952,55 

Maio R$13.675,62 R$160.326,62 R$199.091,39 

Junho R$13.675,62 E$161.624,34 R$36.324,91 

 

• Os balanços orçamentários e financeiros são analisados pela 

diretoria e conselho fiscal, quando da análise mensal das pastas. 

Estão regularmente publicados, podendo ser visualizados através 

do site http://iprevpba.mg.gov.br/ 

9. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

As ações de controle do IPREV PBA são acompanhadas pela 

Controladoria Geral do Município de Paraopeba e pelo próprio Instituto, 

http://iprevpba.mg.gov.br/


que poderá exercer seu poder de autotutela. A Controladoria do 

Município agrega em suas competências, ações de controle que também 

estão sujeitas à orientação por parte da Secretaria de Previdência do 

Ministério da Economia, orientações do TCE/MG, orientações da 

Assessoria Jurídica do Município. Realiza auditorias com vistas ao 

cumprimento da legislação previdenciária, da legislação administrativa e 

a outros preceitos legais e regulamentares. Analisa mensalmente as 

pastas de receitas e despesas do IPREV, bem como analisa 

semestralmente os processos de aposentadorias e pensões por morte, 

bem como os processos licitatórios. Regularmente solicita documentação 

para análise e faz recomendações. O Controle Externo do IPREV PBA é 

acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, dada 

à necessidade de prestação de contas imposta pelo parágrafo único do 

artigo 70 da Constituição Federal.  

Os relatórios da Controladoria Geral do Município podem ser visualizados 

no site www.iprevpba.mg.gov.br (Controle Interno). 

10. TRANSPARÊNCIA 

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

www.iprevpba.mg.gov.br. Publicou-se, dentre outros, as Atas das 

Reuniões do Conselho, Comitê de Investimentos e Diretoria, Política dos 

Investimentos, Balancetes da Receita, Balancetes da Despesa, Balanços, 

Legislação em Geral, Avaliações Atuariais, além da Carta de Serviços ao 

Servidor e ao Cidadão, atendendo ao princípio da transparência da coisa 

pública.  

10.1. OS CANAIS DE ACESSO AO SERVIDOR E AO CIDADÃO 

10.1.1. OUVIDORIA 

 O IPREV PBA instituiu por meio da Resolução nº 001/2020 de 02 de 

dezembro de 2020, a OUVIDORIA e na mesma data designou a servidora 

Ana Cláudia Freitas, para exercer as funções de ouvidora. A princípio, as 

funções não serão remuneradas, cumulando-as com as que atualmente 

http://www.iprevpba.mg.gov.br/
http://www.iprevpba.mg.gov.br/


exerce no Instituto. 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 e a Ouvidoria.  

Além do site, o Instituto criou um Instagram. 

Não houve nenhuma reclamação, sugestão, denúncia ou elogio durante 

o primeiro semestre de 2021, quando da instituição da ouvidoria e nem 

mesmo no antigo “Fale Conosco”. 

11. 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. O IPREV PBA, continuou a contar, no 1º semestre, com os serviços 

na área atuarial, prestados pela Aliança Assessoria Atuarial LTDA, que 

deu todo suporte às necessidades do Instituto.  

 12. APRIMORAMENTO LEGAL E NORMATIVO 

É importante ressaltar que a Assessoria exerce importante papel no 

relacionamento institucional uma vez que atua como interlocutora com o 

Poder, Ministério Público e órgãos de controle, para o cumprimento das 

decisões judiciais e administrativas. O IPREV demandou judicialmente 

no primeiro semestre, para fins de defesa em processo judicial.  A ação 

ainda encontra-se em andamento.  

Destacamos que em todos os processos de aposentadorias e pensões 

foram juntados Pareceres Jurídicos.  

Foi publicada Lei Municipal nº 2.980 de 18 de fevereiro de 2021, 

alterando alíquotas de contribuição e patronal e servidor Município e 



alterando a Lei Municipal 2.370/2006, em atendimento à Emenda 

Constitucional nº 103/2019. 

13. 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.  

Nº DE APOSENTADOS ATÉ JUNHO 2021:  218 

Nº DE PENSIONISTAS ATÉ JUNHO 2021:  42 

Nº DE PENSIONISTAS DA PREFEITURA ATÉ JUNHO 2021: 03  

Observação: O censo previdenciário está programado para ser realizado 

no exercício de 2022, através da contratação de empresa especializada 

para execução. 

 

 

 

 

Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo 

Diretora Presidente IPREV PBA 
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