BENEFÍCIOS

Instituto
amplia número
de benefícios
Nesta edição, vamos informar aos servidores o número de benefícios pagos
pelo nosso Instituto e as aposentadorias concedidas no bimestre. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que participaram da confraternização de final de ano, ocorrida
em 16 de dezembro, na Associação
dos Funcionários Públicos de Diadema. Todos os anos, o evento é pensado e trabalhado com empenho para
proporcionar momentos agradáveis a
quem já trabalhou e contribuiu para
o desenvolvimento do município.
Números:
Complementação
de Aposentadoria – CLT
99
Aposentadoria – Estatutário
526
Pensão por morte
135
Complementação de Pensão – CLT 16
Total de Beneficiários
776
Aposentadorias concedidas:
Dezembro/05
1 – Delci Soares Guimarães – Emei
Perseu Abramo
2 – Esmeralda Donacil de Lima – Emei
Manoel Fiel Filho
3 – Vera Lúcia Dornas – Pronto Socorro
Central
Janeiro/06
1 – Elza Queiróz dos Santos –
Telefonia – Paço
2 – Francisco Deusdedit da Costa –
Administração
3 – Genézio Jesus de Oliveira –
Administração
4 – José Audo da Silva – Pronto
Socorro Central
5 – Jurandir Gomes – Administração
6 – Sachico Yamaguchi Frentzel –
Hospital Público
7 – Sandra Maria Machado –
Emei Hercília
8 – Sueli Gonçalves Diniz –
Hospital Público

RECURSOS

IPRED recebe
outra cota
dos fundos
bloqueados no
Banco Santos
caso dos recursos retidos no
Banco Santos foi discutido em
reunião realizada no dia 07 de
dezembro entre os cotistas dos fundos de aplicações do Banco Santos e
convocada pelo Besaf (Banco Espírito Santo Ativos Financeiros), gestor
dos fundos, e pela Mellon Serv. Financeiros, administradora dos fundos e
a quem cabe a cobrança dos devedores. Na ocasião, foi informado que
há cerca de 80 cobranças em andamento, sendo que 40 já estão na
justiça e 40 estão em fase de negociação, com devedores que se mostraram interessados em fazer um acordo para pagamento dos seus débitos
para com os fundos.
Do montante recebido em dezembro junto aos devedores, foram repas-
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Veja como anda a situação financeira
de seu Instituto de Previdência
SALDO IPRED PREVIDÊNCIA
Saldo em
C/C
29.918,98
31/12/04
Aplicações 6.826.896,28
TOTAL
6.856.815,26

RECEITA JAN/DEZ 2005
CONTRIBUIÇÕES
15.709.456,22
APLICAÇÕES
1.816.261,28
DIVERSAS
1.942.059,70
EXTRA-ORÇAMEN.
1.456.524,16
TOTAL

RECEITAS (+)
DESPESAS (-)

20.924.301,36
13.032.233,63

Chefe de serviços:
Iracema Rosa da Silva Eduardo
Servidor: venha visitar seu Instituto, conheça nosso trabalho e as leis que regem
a Previdência. O IPRED é a nossa garantia de uma aposentadoria ao final da
nossa etapa laboriosa.

sado ao IPRED R$ 71.075,00, valor proporcional à quantidade de cotas que
o Instituto possui nos fundos. Esta é a
segunda parcela paga ao Instituto. A
primeira foi no valor de R$ 48.537,00,
em agosto do ano passado.
Recebemos, ainda, um comunicado em janeiro que, por determinação
judicial, as dívidas dos credores junto
ao Banco Santos (tanto correntistas
quanto dos aplicadores em fundos)
serão corrigidas considerando-se a
data de intervenção do Banco Santos (que ocorreu em novembro de
2004) e não considerando a data de
liquidação extra-judicial, ocorrida em
maio de 2005. Ou seja, há uma diferença de cerca de sete meses, que implicará em uma correção dos créditos da ordem de até 7,5%.

Saldo em
31/12/05

C/C
19,12
Aplicações 14.748.863,87
TOTAL 14.748.882,99

20.924.301,36

DESPESAS JAN/DEZ 2005
SALÁRIOS E ENCARGOS
483.676,99
APOSENT. E PENSION.
10.721.615,16
CUSTEIO
556.152,99
EXTRA-ORÇAMEN.
1.290.788,49
TOTAL
13.032.233,63
SALDO DO PERÍODO

7.892.067,73

Diretor financeiro: Washington Luiz Marchezepe

IPRED NOTÍCIAS é uma publicação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema,
dirigida ao funcionalismo do município – Rua Regente Feijó, 246, Centro, Diadema – Tel (11) 4043-3779
•Tiragem: 6.500 exemplares
Diretoria Executiva: Mariano Palma Villalta - diretor-superintendente• Washington Luiz Marchezepe - diretor financeiro
• Antonio Mário C. Pereira - diretor previdenciário
Conselho Deliberativo: Ana Maria da Silva Santos, Andréia Silva de Oliveira, Jorge Luiz Ferreira Lima, José Ferreira de
Lima, Maria Bernadete dos Santos, Francisco Rodrigues de Lima, Johnny Takara Furusato, Maria de Lourdes Rosa, Parsifal Ziomar dos Santos, Mario Luis Christiano de Sousa
Conselho Fiscal: Roberto Catelan, Ademir José Farisato, Silvia Maria Torres, Davilson Casarin
Produção Editorial e Visual: Interativa Comunicação (11) 4368-6445 - A Interativa é uma empresa filiada à Aberje
Redação: Fabiana Cotrim • Jornalista Responsável: Fabiana Cotrim (Mtb: 28558)
Fotos: Arquivos IPRED / Rogério Lorenzoni • Projeto Gráfico e Diagramação: Marcelo Cason

IPRED
N O T Í C I A S

ANO IV

w w w. i p r e d d i a d e m a . s p . g ov. b r

JANEIRO 2006

Informe da superintendência
rezados segurados ativos e inativos do IPRED,
desejamos a todos muita paz e saúde neste
ano. Lembramos que, em 2005, o Instituto
completou dez anos e conseguiu avanços significativos nas áreas financeira, administrativa e previdenciária.
Na financeira, os recursos do IPRED apresentaram crescimento significativo, que foram demonstrados nos informativos anteriores. Lembramos
também que, em dezembro passado, o Banco Espírito Santo, gestor do extinto Banco Santos, pagou
outra parcela da dívida com o IPRED (valores contidos na prestação de contas da diretoria financeira. Veja pág. 4).
Na parte administrativa, o destaque de 2005
foi a aprovação da nova Lei do IPRED, que, além
de adequar a legislação do Instituto à Lei Federal,
vai possibilitar outras ações, como a realização
de um concurso público. Por meio de sua comissão específica, o IPRED contratou a Vunesp, entidade ligada à Unesp Júlio de Mesquita Filho (Universidade Estadual Paulista), entidade sem fins
lucrativos que coordenará o concurso para que
sejam preenchidos os cargos necessários para
montar o quadro próprio do Instituto.
Também criamos nossa logomarca, que, em
conjunto com o brasão do município, passou a
identificar a autarquia. O IPRED também já está
viabilizando o recadastramento de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Diadema. Em
breve, informaremos a relação dos documentos
necessários e horários.
No aspecto previdenciário, nossa intenção é realizar, neste ano, seminário semelhante ao ocorrido
em setembro, no Clube Okinawa, com o objetivo de
levar informações sobre Previdência aos nossos
segurados. E, dando seqüência a um trabalho de
formação previdenciária, a diretoria, os servidores
do IPRED, assim como os membros dos conselhos
Deliberativo e Fiscal, participarão de congressos e
encontros específicos, promovidos pela APEPREM
(Associação Paulista de Entidades de Previdência
Municipal) e ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal), além de prestar
contas das ações enquanto gestores do Instituto.
Está previsto ainda nesta área o concurso público de duas vagas para médico perito em medicina
do trabalho, buscando, assim, melhoria na condição de atendimento na perícia médica do IPRED.
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Mariano Palma Villalta
diretor-superintendente

CONFRATERNIZAÇÃO

Festa reúne
servidores na
associação
epois de um ano cheio de realizações, com saldo
crescente e liberação de parte dos recursos retidos
no extinto Banco Santos, nada melhor do que uma
festa para comemorar e esperar que 2006 também
seja tão bom. Autoridades, servidores e todo o corpo de funcionários do IPRED marcaram presença na festa de fim de
ano da entidade, ocorrida em 16 de dezembro, na Associação dos Funcionários Públicos de Diadema. O evento, que
ocorreu durante todo o dia, foi regado a muita música, alegria e comes e bebes.
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CONFRATERNIZAÇÃO
continuação da capa

Servidores
marcaram
presença
s mais de 200 servidores
presentes dançaram e participaram de rodadas de
bingo, cujos principais
prêmios foram cestas com produtos
natalinos em um baú de madeira,
que chamou a atenção de todos.
Mesmo com muitos atrativos, os participantes ainda puderam colocar a
conversa em dia. Além dos servidores ativos e inativos, muitos marcaram presença no clube com familiares, principalmente crianças.
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A intenção da direção do IPRED
com a festa anual é reunir o pessoal
que já contribuiu para o crescimento
da cidade e os que ainda estão na ativa.
Além disso, o evento é uma maneira
de os laços estarem sempre ligados
entre os servidores municipais.
Ao final da festa, todos os parti-

cipantes ganharam uma cesta com
panetone, bolacha, champanhe e
outros artigos natalinos como presente do IPRED. Com o sucesso da
festa de 2005, a entidade já se prepara para melhorar e promover outra
ainda mais animada para comemorar este ano.

CONCURSO

Concurso para o Ipred formará quadro efetivo
Para montar um quadro de servidores efetivo, o Ipred abriu concurso para preencher 11 vagas e fazer o cadastro para
outras três. As inscrições ficarão abertas de 13 de fevereiro a 6 de março, e as provas teóricas estão previstas para
o início de abril. Segundo o diretor financeiro do Instituto, Washington Luiz Marchezepe, a realização da seleção só foi
possível após a aprovação da Lei 220/05, que regulamenta o IPRED, e que entrou em vigor em dezembro. “A metade
dos funcionários é emprestada da Prefeitura. Sempre há o risco de eles voltarem a seus cargos. Com o concurso, os
servidores serão definitivamente do IPRED.” As inscrições poderão ser realizadas pelo site da Vunesp, empresa sem
fins lucrativos e ligada à Unesp (Universidade Estadual Paulista), ou em 15 agências credenciadas do Santander Banespa no ABC e São Paulo. As taxas de
VAGAS
CARGO
ESCOLARIDADE
TAXA DE INSCRIÇÃO
inscrição são de R$ 20 para cargos que
1
AGENTE DE SERVIÇO
ALFABETIZADO
R$ 20,00
exigem apenas a alfabetização, R$ 35
AGENTE ADMINISTRATIVO
ENSINO MÉDIO
R$ 35,00
para aqueles que pedem Ensino Médio, 5
1
MOTORISTA
ENSINO
MÉDIO
R$
35,00
e R$ 60 para as atividades que exigem
CADASTRO
TÉCNICO
EM
CONTABILIDADE
ENSINO
MÉDIO
R$
35,00
curso superior. O edital do concurso po1
ANALISTA
DE
SISTEMA
SUPERIOR
R$
60,00
de ser consultado nos sites da Vunesp
ASSISTENTE SOCIAL
SUPERIOR
R$ 60,00
(www.vunesp.com.br) e do IPRED 1
MÉDICO PERITO
SUPERIOR
R$ 60,00
(www.ipreddiadema.sp.gov.br). A expec- 2
PROCURADOR
SUPERIOR
R$ 60,00
tativa é que os aprovados comecem a CADASTRO
CADASTRO
CONTADOR
SUPERIOR
R$ 60,00
trabalhar em julho.

NOTA DE FALECIMENTO: O servidor Eurídes das Neves da Silva, conhecido como Cafú, faleceu no último dia 29 de janeiro. O colega trabalhava no setor de telefonia da Prefeitura de Diadema.

INFORME PREVIDENCIÁRIO

Regras vigentes
Nesta edição, vamos apresentar algumas questões relevantes
sobre as regras de aposentadorias vigentes. Lembramos que
a legislação do IPRED segue as determinações do artigo 40
da Constituição, com alterações das emendas constitucionais
20/08, 41/03 e 47/05, todas que modificaram o sistema
da Previdência Social e estabeleceram normas de transição
Regime Próprio de Previdência –
RPPS: estabelecido por lei elaborada
em cada um dos Estados, municípios e
Distrito Federal exclusivamente dos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Em Diadema, é gerido pelo IPRED.
Regime de Geral de Previdência
Social – RGPS (INSS) – é o regime em
que, obrigatoriamente, estão inscritos
todos os trabalhadores, empresários e
servidores públicos que não são titulares de cargo efetivo, gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
É importante ressaltar que os benefícios
mínimo e máximo pagos, assim como
o salário mínimo, são definidos por Portaria Ministerial.
Paridade – vem do termo igualdade,
ou seja, quando trata de um benefício
previdenciário, quer dizer que, quando
há reajuste salarial, deverá ser automaticamente estendido a aposentados e pensionistas.

dor deverá ter 20 anos de serviços prestados ao município de Diadema. Supondo que este servidor resolva se aposentar aos 19 anos e 11 meses de serviço
público, ele não terá o direito adquirido, pois não somou os 20 anos de
serviço público exigido. O mesmo
ocorre na Previdência. Para ter direito
a um benefício, o servidor deverá ter,
no caso de mudança de regras ou reformas, implementado nos moldes da legislação então vigente em todos os requisitos. Exemplo previdenciário: até
31 de dezembro de 2003 (após esta data
entrou em vigor a reforma da Previdência), a idade mínima para a aposentadoria era de 48 anos de idade, 30 de
contribuição e mais o pedágio. Para os
homens, era de 53 anos de idade, 35
anos de contribuição mais o pedágio.
Quem, na data acima, tinha alcançado
os requisitos, tem direito adquirido,
podendo se aposentar. Entretanto, o

servidor que não cumpriu estes requisitos até a data de mudança não tem
direito adquirido e terá de se aposentar
com as novas regras.
Média salarial – desde 10 de janeiro
de 2004, o cálculo dos proventos de
aposentadoria são feitos pela média
aritmética simples das maiores contribuições efetuadas para qualquer
regime de previdência, desde julho de
1994 até a data da concessão da
aposentadoria.
Contribuição previdenciária –
índice imposto pela emenda constitucional 41/03, que igualou a contribuição previdenciária dos atuais
servidores públicos do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios
em 11%, percentual igual ao dos servidores da União.
Teto – a emenda constitucional 41/03,
em vigor desde 10 de Janeiro de 2004,
estipulou o teto máximo de remuneração do servidor no cargo efetivo para
o Distrito Federal, Estados e municípios.
No caso de Diadema, ninguém pode
receber mais do que o chefe do Executivo (prefeito).
Teto do INSS – é o benefício máximo,
conhecido como teto do RGPS e definido por portaria ministerial. Atualmente é de R$ 2.668,15.
Antônio Mário Carneiro Pereira
Diretor Previdenciário

Sem paridade – quando houver reajuste salarial, não será estendido para
aposentados e pensionistas.
Índice de reajuste – o índice deverá
ser estipulado pelo município no qual
o servidor se aposentou. Esta regra visa
preservar a autonomia do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios.

SEMINÁRIO

Tempo de contribuição – é o tempo
mínimo de contribuição que o servidor
público deverá ter para solicitar um
benefício previdenciário. Para as mulheres, este tempo é de 30 anos e, para
os homens, de 35 anos de contribuição.
Tempo de serviço público – é o
tempo mínimo de contribuição no
serviço público que o servidor deverá
ter para solicitar um benefício previdenciário; neste caso, são exigidos dez anos
de serviço público.
Idade mínima – exigência imposta
pela emenda constitucional 41/03, em
vigor desde 10 de janeiro de 2004, de a
mulher ter 55 anos de idade, e o
homem, 60 anos.
Direito adquirido – ocorre quando
o servidor implementou todos os requisitos para obter um certo benefício. Por
exemplo: para ter direito ao adicional
de 4ª Parte (25% de aumento), um servi-

Diretores participam de seminário da ANEPREM
Uma das funções do IPRED é manter os servidores municipais de Diadema bem informados sobre as mudanças nas legislações previdenciárias do país. Para conhecer as
regras, as aplicações e aprender a melhor maneira de colocá-las em prática, o quadro
ligado à área previdenciária participa constantemente de eventos e seminários em
todo o país. Em dezembro, o presidente do IPRED, Mariano Palma Villalta, o diretor
previdenciário, Antônio Mário Pereira, e a procuradora Lúcia Helena Ferreira estiveram
em Camboriú, Santa Catarina, para evento que discutiu as mudanças recentes na Previdência, promovido pela ANEPREM (Associação Nacional das Previdências Municipais). “Pelo serviço prestado à ANEPREM, Lúcia e Pereira foram homenageados com
uma placa. Os servidores atuaram durante quatro anos na entidade. Agora, o representante do IPRED na associação será o diretor-superintendente, Mariano Palma Vilallta. Ele também foi indicado para representar o instituto na APEPREM (Associação
Paulista de Entidades de Previdência Municipal.”

