
 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE VARGINHA 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 09 
de março de 2015, às 9:00 horas na sede da autarquia, presentes os conselheiros, 

Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, Sr. Carlos Camilo; Sra. Maria Rosângela Fernandes; 
Sra. Marli Aparecida Braga Gonçalves Silva; Sr. Oswaldo Henrique Crespo Monticeli; 
Sra. Eliana Cristina Costa; Sra. Adriana Batista de Paiva e Sra. Vera Lúcia Saborosa. 

Deu-se início aos trabalhos com a explanação do Processo Administrativo nº  
100/2014 que versa  o pedido de reconsideração quanto ao indeferimento de  

restituição de contribuição previdenciária ao servidor AIRTON RIBEIRO retida pela 
Central de Conciliação de Precatórios, em favor do INPREV, quando da liquidação de 
Precatório Judicial. Tal assunto foi apreciado pelo Conselho de Administração conforme 

Ata de 29.08.2014.  Às folhas 41/45 a Procuradoria Geral do Município de forma a 
permitir a legitimação ao contraditório apresenta nova manifestação, propondo, em 

linha de revisão, a restituição da parcela previdenciária. Este Conselho, após 
minuciosa avaliação do processo citado manifesta a unanimidade pela devolução do 
valor retido. A Diretoria executiva, apresenta a este Conselho para deliberação a  

Constituição/Ampliação da Reserva Administrativa, que tem a finalidade de dotar o 
INPREV de sede própria, estando amparada no parágrafo único do art. 121 da Lei nº 

4965/2008. 
“Art. 121. A taxa de administração para custeio do regime 

próprio de previdência será de 2% (dois por cento) do valor 

total das remunerações, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior. 

Parágrafo único. Ao INPREV constituirá uma “Reserva” com as 

sobras do custeio das despesas do exercício anterior, cujos 

valores serão utilizados para os fins que se destina a taxa de 

administração nos exercícios seguintes.” 

 
A Diretoria Executiva informou que  as sobras da taxa administrativa em 2014 foram 
de R$ 1.386.175,84 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos) e apresentou como proposta para ampliação 
da reserva administrativa a importância de R$ 1.300.000,00 (um milhão e 
trezentos mil reais). O Conselho de Administração aprova a  unanimidade a reserva 

proposta. A Diretoria Executiva apresenta, também,  a este Conselho Minuta de 
Projeto de Lei que dispõe sobre a criação de cargos e alterações em dispositivos da Lei 

Municipal nº  4.965/2008: Cargos Efetivos e comissionado de recrutamento restrito: 
 

QTDE. NOMENCLATURA NÍVEL 

2 Oficial de Administração EA-10 

1 TNS/Contador EA-22 

1 TNS/Procurador Autárquico EA-22 

1 Chefe do Serviço de Benefícios CPC-4 
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Propõe ainda a alteração dos seguintes parágrafos: 
 

“§ 3º Somente poderão ser nomeados para os cargos de 

provimento em comissão de Chefe do Serviço Administrativo e 

Chefe do Serviço Financeiro, servidores municipais nomeados em 

caráter efetivo da Administração Municipal. 

 

§ 4º O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Varginha – INPREV, para  a execução de seus fins, 

terá quadro próprio de servidores aprovado em concurso 

público, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos  

Municipais, Lei Municipal de nº 2.673/1995.”  

 

Para a seguinte redação: 
 

§ 3º Somente poderão ser nomeados para cargos 
de provimento em comissão, servidores municipais nomeados em caráter 
efetivo da administração Municipal, ou ex-servidores já aposentados e que 

recebam este benefício previdenciário do INPREV.  
 

§ 4º O Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Varginha – INPREV, para a execução de seus fins, 

poderá ter servidores efetivos cedidos pela Administração Municipal ou 
quadro próprio de servidores aprovados em concurso público, regido pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei municipal de nº 2.673/1995.  

 
Propõe, por fim,  alterações nas atribuições dos cargos comissionados. Após 

deliberações o Conselho de Administração manifestou por unanimidade favorável às 
alterações propostas. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que 
lida e achada conforme vai por todos assinada. 


