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Atenção aposentados e pensionistas para as datas de  pagamentos de benefícios durante o 

ano de 2020: 

 

 

ESTE BOLETIM É EDITADO E DISTRIBUÍDO EM ATENDIMENTO AO PRÓ-GESTÃO 

 

CESTAS DE NATAL 

A Prefeitura de Itaúna providenciou a aquisição de cestas natalinas para os seus servidores ativos 

e inativos. 

Para os  aposentados e  pensionistas (do tesouro e do IMP)  e servidores do IMP foram 

disponibilizadas a partir da segunda quinzena de dezembro,  542 cestas natalinas . 



 

A Política de Investimentos do IMP tem o objetivo de 

estabelecer um plano de gestão para os recursos 

garantidores dos benefícios previdenciários dos 

servidores públicos de Itaúna (Prefeitura, Câmara e 

SAAE). O documento traça as diretrizes dos 

investimentos efetuados pelo IMP, para garantir a 

segurança, liquidez e rentabilidade necessárias, 

assegurando os benefícios e esclarecendo aos 

gestores externos, participantes, beneficiários, 

provedores externos de serviços e órgãos reguladores 

quanto aos objetivos e restrições relativos aos 

investimentos dos ativos do Regime Próprio.  

 

Esta Política também se constitui em um instrumento de planejamento que obrigue o IMP a 

identificar e definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de objetivos de 

retorno, tolerâncias a risco e restrições de investimento. Com isso, a apl icação de recursos do 

IMP objetiva a maximização da rentabilidade dos seus ativos para constituir reservas suficientes 

para pagamento do seu passivo atuarial, considerando os fatores de risco, segurança, solvência 

e liquidez. 

Esta Política foi aprovada pelo Comitê de Investimentos em sua reunião do dia cinco de 

dezembro. 

 
 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

 

O IMP contabilizou na data de 30 de novembro passado um saldo de R$ 160.988.382,92. Esse 

volume de recursos financeiros está aplicado no mercado em renda fixa e em renda variável, 

distribuído em várias instituições financeiras como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, 

Banco Itaú, Banco Bradesco, etc. Estes recursos auferidos com a carteira de investimentos  têm 

como destinação garantir a manutenção do regime, pois, havendo necessidade, devem ser 

transferidos para as atividades previdenciárias (pagamento de benefícios). 

 

 



SEMINÁRIO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 

No dia 11 de dezembro o IMP promoveu o seminário sobre o impacto da reforma da nova 

previdência social para os servidores públicos municipais.  

O seminário teve como facilitador o Dr. Bruno Cunha Gontijo, advogado, procurador da Câmara 

Municipal de Divinópolis e professor universitário. 

 

 

 

 

 

 

MANTENHA-SE INFORMADO SOBRE O IMP ATRAVÉS DO SITE: 

WWW.IMP.MG.GOV.BR 

 

 

APOSENTADO DO MÊS: 

Roberto Ferreira  Carvalho 

http://www.imp.mg.gov.br/

