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 A Câmara Municipal de 
Varginha (MG) aprovou em 
reunião ordinária na noite desta 
segunda-feira (17) um reajuste 
de 10% para os servidores 
públicos municipais. O projeto 
de lei, de autoria do Executivo, 
foi aprovado por unanimidade. 
 Pelo projeto, vão receber 
o reajuste servidores públicos 
municipais da administração direta, indireta, 
comissionados, aposentados e pensionistas do município 
de Varginha. O pagamento do reajuste será lançado na 
folha de pagamento deste mês de fevereiro e também 
haverá pagamento retroativo ao mês de janeiro de 2020. 
 De acordo com o projeto encaminhado à câmara, o 
reajuste foi definido considerando que somente entre 
janeiro a dezembro de 2019 a inflação medida pelo IPCA – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - foi de 
4,31% e reconhecendo a defasagem no poder aquisitivo 
dos salários dos servidores nos últimos sete anos. 

 Na mesma reunião, 

também foi aprovado, por 

unanimidade, o Projeto de Lei  

que altera o valor da contribuição 

da alíquota mínima da Previdência 

Social. O projeto vem para 

adequar o Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de 

Varginha à Emenda Constitucional 

103/2019, que trata da Reforma da Previdência. 

 De acordo com a Emenda Constitucional, a alíquota 

aplicada aos servidores públicos da união foi majorada de 11% 

para 14% de contribuição e a alíquota dos servidores estaduais, 

distritais e municipais não pode ser inferior à do servidor federal. 

Dessa forma, a contribuição previdenciária dos servidores 

públicos municipais efetivos também passará a 14%. O desconto 

passará a valer 90 dias após a sanção da lei. 
Fonte:https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/02/18/camara-aprova-

projeto-que-concede-reajuste-de-10percent-nos-salarios-de-servidores-em-varginha-

mg.ghtml 

 

CONSULTE SEU CONTRACHEQUE PELO SITE, CAIXA ELETRÔNICO OU 
NA SEDE DO INPREV 

 O INPREV disponibiliza aos aposentados e pensionistas, o 
contracheque no site institucional www.inprev-varginha.mg.gov.br, na 
página inicial, no menu à direta, na opção ACESSE SEU CONTRACHEQUE. 
A consulta pode ser feita mediante CPF e senha. 

 O contracheque pode ser emitido, também, pelo caixa 
eletrônico do Santander. Para isso, inserir o cartão magnético, outras 
opções, contracheque, selecionar o INPREV, e digitar o mês e o ano.  

 Ou ainda, se preferir, o contracheque pode ser emitido no 
próprio INPREV, sempre 01 dia antes do pagamento do benefício. 

LEMBRETE: 

Mantenha sempre atualizados seu endereço e telefone para contato! 

VISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNETVISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNETVISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNET   

http://www.inprevhttp://www.inprevhttp://www.inprev---varginha.mg.gov.brvarginha.mg.gov.brvarginha.mg.gov.br      

CÂMARA MUNICIPAL APROVA 
REAJUSTE SALARIAL DE 10% 
PARA OS  APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS 

CÂMARA, CUMPRINDO À E.C. 
103/2019, APROVA A ELEVAÇÃO DA 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO SERVIDOR DE 11% PARA 14%  

COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA OBRA DA SEDE DO INPREV 

 

 

 A Construtura Across, responsável pela edificação da sede 
do INPREV, COMUNICA O ENCERRAMENTO DA OBRA em 
21.02.2020. A construtora comunica ainda que foram observadas 
as normas técnicas em vigor com fiel obediência aos projetos, 
especificações técnicas e ao contrato firmado.  

 A conclusão da obra ocorre em tempo record, inferior a 
365 dias corridos contados da “Ordem de Serviços” expedida para 
início em 25.02.2019. Foram apenas 289 dias uteis trabalhados 
para conclusão de uma obra, sem qualquer paralisação, algo raro 
nas administrações públicas. Provavelmente um precedente, 
levando em consideração a execução do empreendimento com o 
rigoroso cumprimento das normativas, em especial, da Lei 
8.666/93, que rege as licitações dos órgãos públicos. 
 O INPREV conta com um prazo de sete dias para proceder 
o “recebimento provisório” da obra e, vencido este, mais 90 dias 
para o “recebimento definitivo”, que se dará por comissão 
especial a ser designada para tal fim. 
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BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS NOS ÚLTIMOS MESES 

Ângela Márcia O. Botrel 

Geraldo Batista 

Maria Selma R. Paiva 

Nilcyra D’Arc P. C. Mendes 

Rosebele C. Gonçalves 

Ana Ap. da Silva 

José Carlos da Silva 

Leila Mansur B. Junqueira 

Maria Ap. Tana Gonçalves 

Maria Helena S. Paredes 

Oswaldo H. C. Monticeli 

Priscila Guimarães V. Dionísio 

Valdete Barbosa Mendonça 

Wanderley B. Domingheti 

Márcia R. D. Lourençoni 

Marli Delfina do Amaral 

Neide Maria Maia 

Sueli Aprelini Mendes 

Alba Francisca Tavares 

Silvia Tavares O. Rodrigues 

Analúcia M. Gambogi 

Margareth Ap. S. Carvalho 

Maria Regina S. Oliveira 

OUTUBRO 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INPREV 
Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010 

Mês de competência Dezembro/2019 78,68% 

21,32% 

Prefeito: Antônio Silva, Vice-Prefeito: Vérdi Lúcio Melo. INPREV: Diretoria  Executiva: Edson Crepaldi Retori, Diretor-Presidente; Margareth Aparecida de Souza Carvalho, Chefe do 

Serviço de Benefícios; Wélem Renata Pereira, Chefe do Serviço Administrativo; Paulo Alexandre Praxedes, Chefe do Serviço Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos; 

Terezinha de Fátima Nery Souza, Presidente do Conselho de Administração; Annabell Tavares Vilela de Souza, Presidente do Conselho Fiscal.  

O boletim informativo é uma publicação interna do  INPREV destinado aos servidores públicos municipais ativos e inativos.  

Distribuição Gratuita. Tiragem: 2.000 exemplares. Periodicidade Trimestral. Gráfica Editora Sul Mineira Ltda. Jornalista Responsável: Carla Corrêa Beraldo / MTB 6.028. 

Diagramador: André Mambeli Lopes. 

Total na Carteira de Investimentos: 

R$ 392.197.913,36  

Meta Atuarial: 10,59%a.a. / Rentabilidade: 17,98%a.a. 

NOVEMBRO DEZEMBRO 

Art. 7º, I, b  = 66,16% 

Art. 7º, IV, a = 11,50% 

Art. 8º, II, a  = 18,62% 

Art. 8º, I, a  = 2,12% 

Art. 7º, III, a  = 1,02% 

Art. 8º, IV, a = 0,58% 

RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 2019 

 O desempenho das aplicações financeiras do INPREV no 
mês de dezembro e acumulado do ano 2019, apresentou os 
seguintes números, com base nos relatórios da consultoria de 
investimentos contratada pelo instituto: para o mês de 
dezembro/2019 - meta atuarial 1,64%, rentabilidade 2,58%, 
resultado superior a meta em 0,94 ponto. No acumulado do ano, 
com meta atuarial de 10,59%, a rentabilidade foi de 17,98%, 
resultado superior à meta em 7,39 pontos.  
 O mês de dezembro, na renda fixa, a performance dos 
principais índices que compõem a carteira de investimentos do 
instituto, IMA-B, IMA-B5 e IRF-M, foram respectivamente 2,01%, 
1,24% e 0,62%. Na renda variável, o Índice Bovespa mensal 
apresentou variação positiva de 6,85% aos 115.645 pontos. O 
resultado das aplicações financeiras no mês de dezembro 2019, 
performou superior a meta atuarial em 0,94 ponto. Frisa-se que a 
meta atuarial para o mês foi muito elevada, e só foi possível superá
-la devido as posições mantidas em renda variável.  
 A Renda Fixa, devido ao movimento de ajustes na curva de 
juros ao longo do mês de dezembro, fizeram com que os fundos 
tivessem um desempenho melhor do que observado no mês de 
novembro, contribuindo positivamente para o atingimento da meta 
atuarial. Entretanto, mesmo sendo melhor que novembro, por si 
só, não seria possível alcançar a meta do mês.  
 A Renda Variável, por sua vez seguiu renovando as máximas 
dos índices, o que trouxe um resultado muito positivo para a 
carteira, com fundos rentabilizando entre 7% e 12% no mês. A 
rentabilidade alcançada em dezembro 2019, positiva em 2,58%, 
representa em moeda um acréscimo de R$ 9.796.558,62 ao 
patrimônio do instituto. Os resultados auferidos ao longo do ano 
de 2019, no geral, foram extremamente positivos e superam a 
meta atuarial estabelecida para os investimentos em 7,39 pontos, 
ratificando as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos, 

trazendo a sensação de ter cumprido com louvor o objetivo do 
exercício. No ano, a rentabilidade foi de 17,98%, representa em 
moeda a quantia de R$ 59.582.560,25. elevando o patrimônio do 
INPREV, administrado no mercado de capitais, ao montante de R$ 
392.256.394,85. A carteira de investimentos do instituto encerrou o 
ano de 2019 com 78,67% dos recursos em renda fixa e 21,33% em 
renda variável.  
 Para o ano de 2020, anunciado está à dificuldade para se 
cumprir a meta atuarial (IPCA + 5,89%) estabelecida para 
remunerar os investimentos dos RPPS, principalmente por conta da 
Taxa SELIC, que se encontra no menor patamar histórico (4,25% 
a.a.). Nesse contexto, ampliação dos investimentos no segmento de 
renda variável terá um papel fundamental no ano de 2020 e 
subsequentes. Com esta visão a Política de Investimentos do 
INPREV definiu para 2020 a elevação de seus investimentos neste 
segmento de renda variável, de 20% para 30% do patrimônio 
financeiro do instituto. 


