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Reuniram-se às 8:30 horas, do dia 13 de janeiro de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, os 

membros da diretoria executiva, presentes Ana Paula de Oliveira Amorim, Paulo Alexandre 

Praxedes, Vivély Auxiliadora Chagas Mendes, Welem Renata Pereira. Dado início à 1º reunião 

extraordinária de 2022, passou-se ao assunto da pauta: 1. Taxa de Administração 2021 – 

reversão de saldo: A taxa de administração definida para o exercício 2021 de acordo com os 

ditames da Lei nº 4.965/2008, a qual considerava como base de cálculo o valor das remunerações 

dos servidores ativos, proventos dos inativos e pensionistas e alíquota de 2%, foi de R$ 

3.187.972,41. Entretanto, foi editada a Portaria nº 19.451 de 18/08/2020, da Secretaria de 

Previdência, a qual modifica a base de cálculo e possibilita a ampliação da taxa de 

administração. Contudo com a nova base de cálculo ocorre uma redução drástica, porque deixa 

de ser calculada em cima das remunerações e proventos e passa a ter a mesma base de cálculo 

utilizada para apuração da contribuição previdenciária. Nesse sentido, por prudência, o INPREV, 

recalculou a taxa de administração para 2021, considerando a nova base de cálculo, uma base 

menor, mesmo sem ter alterado a Lei nº 4.965/2008, e mantido a alíquota de 2% autorizada na 

Lei de criação do INPREV. Com isso, a taxa de administração efetivamente disponível em 2021 

foi de R$ 2.223.889,98 em 18/01/2021, redução de R$ 964.082,43 em função da base de cálculo 

menor. Dessa forma, o valor de R$ 964.082,43 que poderia ser utilizado ainda em 2021, ao 

permanecerem em seus planos, foram automaticamente revertidos aos respectivos planos 

previdenciários. Ao encerrar o exercício 2021 apurou-se uma sobra da taxa de administração, no 

valor de R$ 555.164,13, que a Diretoria Executiva por entender que a Reserva Administrativa até 

o momento constituída, conta com valores suficientes a cobrir eventuais despesas inesperadas, 

decide por não elevar essa Reserva e, assim, reverte-la ao Plano Previdenciário. Assim, registra-

se que a economia total da taxa de administração autorizada para 2021 foi de R$ 1.519.246,56. 

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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