FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV

CNPJ: 10.935.438/0001-15
Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 601 – Centro
Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000
Telefone: (32) 3722-2321
E-mail: antoniojose@muriaeprev.com.br

INFORMATIVO MURIAÉ-PREV
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES GESTÃO 2012 – 2018
1- Criação do Portal da Transparência: www.muriaprev.com.br.
2- Sede nova e digna aos servidores e aposentados com recursos de patrocínio de
contratos de serviços bancários, com a Caixa Econômica Federal;
3- Economia de R$ 7.046.509,28 com corte de despesas administrativas,
terceirizações, viagens, e outras, revertida para benefícios previdenciários;
4- Evolução patrimonial de R$ 78.000.000,00 (2012) para R$ 190.000.000,00
(Set/2018 + 141,86%), superando a meta do Ministério da Previdência e do
Mercado Financeiro;
5- Investimentos rentáveis e conservadores em Títulos Públicos Federais,
garantidos pelo Tesouro Nacional, nas quatro maiores instituições do Brasil:
Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú; concorrência das melhores taxas,
rendimentos e menores custos;
6- Liberação inédita junto ao INSS, de mais de R$ 2.000.000,00 (2012-2018) de
compensações de contribuições previdenciárias;
7- Regulamentação de jornada integral de atendimento ao público e
funcionamento das Seções, Conselhos e Comitê de Investimentos do MuriaéPrev;
8- Restituição aos servidores (as), de contribuições indevidas: horas-extras,
adicional noturno, extensão de carga horária e gratificações (últimos 05 anos);
9- Criação do Muriaé-Prev itinerante levando informação e orientação
previdenciária aos servidores (as) em seus locais de trabalho, iniciado nas
Escolas Municipais.
10Cobrança ao Executivo Municipal sobre a realização de concurso público,
visando a entrada de novos contribuintes e recursos para o Muriaé-Prev;
11Pagamento dos aposentados e pensionistas em dia e antecipação de 01 dia,
evitando filas e desconforto aos segurados;
12Alteração da Lei, do sistema e da atuação da Perícia Médica, alternando
novos peritos individualmente com oferta de mais um dia alternado com
análises e reconsiderações independentes.
Atenciosamente.
Antônio José Pereira de Oliveira
Presidente do Muriaé-Prev
Masp – 00113.001
Gestão (2012-2018) Eficiência e Credibilidade.
Ética é transparência

