
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA  

Reuniram-se às nove horas do dia 19 de setembro de dois mil e treze na sala de reunião 

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

INPREV, os membros da diretoria executiva, presentes o Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. 

Paulo Alexandre Praxedes e Srª. Margareth Aparecida de Souza Carvalho. Pauta do dia: 

1 – Portaria 10.957/2013 editada pelo Sr. Prefeito Municipal; 2 - necessidade de 

implantação de sistema de gestão previdenciária; 3 - contrato de prestação de serviços 

com o Banco do Brasil com vencimento em 01.10.2013. Quanto ao primeiro ponto de 

pauta -  Portaria 10.957/2013 do Sr. Prefeito Municipal, o Sr presidente informou que o 

chefe do executivo editou a Portaria face a a necessidade de redução nas despesas da 

prefeitura em virtude da grave situação financeira herdada pelo atual governo. A 

Portaria foi lida, discutida e concluindo-se pela sua ampla divulgação e implementação, 

no que couber, no âmbito do Instituto. Quanto ao segundo item - necessidade de 

implantação de sistema de gestão previdenciária, os membros da diretoria se 

manifestaram que realmente o Instituto deve promover a disponibilização de um sistema 

que viabilize uma gestão mais eficiente, dos serviços administrativos, em especial, 

quanto a concessão dos benefícios de aposentadoria, pensão e realização dos cálculos 

atuariais. Foi alertado ainda sobre a obrigatoriedade de  dotar o Instituto dos meios 

necessários para também gerir o banco de dados dos servidores ativos e que devera ser 

migrado para o RPPS por força do que estabelece o Art. 17 da Lei 5.710/2013 que 

aprovou a segregação da massa dos segurados. Após ampla manifestação dos membros 

da diretoria, decidiu-se favoravelmente pela implantação do sistema de gestão que atinja 

os objetivos propostos. A matéria será encaminhada ao conselho de Administração a 

quem cabe deliberar pela contratação dos serviços demandados. Quanto ao item terceiro 

- contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil com vencimento em 

01.10.2013, a diretoria entende que é necessário que o Instituto busque alternativas para 

desenvolver as atividades até então contratadas com o Banco do Brasil, com o pessoal 

próprio do quadro do RPPS , desde que se tenha um sistema de gestão administrativo 

apropriado. Neste sentido a diretoria se manifesta pela renovação do contrato, desde que 

o mesmo possa ser rescindido tão logo o Instituto implante o necessário sistema de 

gestão. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata 

que após lida vai por todos assinada. 


