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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

VARGINHA 
Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230  – Varginha-MG 

e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br   -  site: www.inprev-varginha.com.br  

Fone: (35) 3221-2419  

 

Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas, do dia 12 de março de 

2020, 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, Srª. Margareth Aparecida de Souza Carvalho e a Srª. 

Wélem Renata Pereira e, como convidado, Eder Jerônimo da Silva. Pauta do dia: a) Sede 

própria;  b) Serviços de Consultoria Tecnica, contratação.  c) Demonstrações contábeis; 

d) Proposta para LDO  2021. Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-se, a) Sede 

própria: - no dia 27 de fevereiro ocorreu a entrega provisória do prédio em edificação, pela 

construtora. Na execução da obra, alguns detalhes ficaram pendentes de  conclusão: check list 

de pintura; check list de rejunte; sinalização da garagem e estacionamento frontal; instalação 

das telas elétrica e projetores de imagem finalização da parte elétrica; instalação de 

purificador de água e finalização da limpeza geral. Questões administrativas sobre a ocupação 

do novo prédio como: posto noturno de um guarda municipal, solicitação ratificada pelo 

ofício  062/2020 datado de 02 do corrente mês, continua em aberto aguardando resposta do 

Diretor Administrativo da corporação confirmando o que fora prometido em contatos verbais. 

O funcionamento do gabinete do diretor-Presidente ocorre no prédio construído, desde o 

último dia 04 do mês em curso, a transferência dos demais setores, ocorrerá até 13 de março 

visto que a partir de da segunda-feira 16 de março de 2020, as atividades do INPREV serão 

desenvolvidas em sua sede própria, situada a Praça Dalva Ribeiro, 312 – Vila Paiva, vez que, 

expedido o AVCB do Corpo de Bombeiros, é aguardado o recebimento do  HABITE-SE 

requerido junto a Prefeitura do Município. Em 16 de março também estará disponível a linha 

de transporte coletivo para atender aos segurados e servidores quando de seus acesso à sede 

própria. b)  Serviços de Consultoria Técnica, contratação: - do pregão presencial 01/2020 

restou vencedora a empresa ABCPrev  para prestação de serviços de capacitação e assessoria 

técnica em gestão previdenciária. c) Demonstrações contábeis 2019: - apresentado aos 

membros da Diretoria Executiva o Processo Administrativo nº 38/2020 que constam as 

mailto:inprev@inprev-varginha.com.br
http://www.inprev-varginha.com.br/


 

2 

demonstrações contábeis do Instituto, cuja elaboração e responsabilidade é do Contador Sr. 

Eder Jerônimo da Silva, assim composta: Recibo da entrega DCASP 2019 ao Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais; Anexo 12 – Balanço Orçamentário; Anexo 13 – Balanço 

Financeiro; Anexo 14 – Balanço Patrimonial; Anexo 15 – Demonstração das Variações 

Patrimoniais; Anexo 18 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa; Quadro do Superávit/Déficit 

Financeiro; Balancete de Verificação Contábil do Período mês 01/2019 ao mês final 13/2019 e 

Notas Explicativas 2019 da DCASP. O Sr. Paulo informou que, em relação às prestações de 

contas afetas ao Serviço Financeiro, endereçadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais e Secretaria da Previdência Social, relativo ao exercício 2019, todas foram entregues 

nos prazos estabelecidos. Cabe agora a Diretoria encaminhar tais documentos ao Conselho 

Fiscal para deliberação. Proposta para LDO 2021: – proposta do INPREV para constar da 

Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 2021, foi elaborada pelo Contador da autarquia, 

apresentada aos membros da Diretoria, estes esclareceram suas dúvidas e em seguida 

deliberam de modo favorável ao que foi apresentado o que deverá seguir para Prefeitura para 

fins de consolidação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a 

presente ata que após lida vai por todos assinada. 
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