APEPREM

Primeiro evento
regional deve
reunir 350
participantes
s entidades de previdência do
Grande ABC, em conjunto com
a Apeprem (Associação Paulista
de Entidades de Previdência Municipal), realizarão no próximo dia 03 de
agosto o 1º Encontro Regional de Previdência Municipal, destinado aos servidores públicos municipais. O objetivo do evento é divulgar a cultura previdenciária, por intermédio de palestras
ministradas por técnicos especialistas
em Regimes Próprios e Previdência dos
Servidores Públicos, bem como por representante do Ministério da Previdência Social. O encontro será realizado no
Teatro Municipal de Santo André (Praça
IV Centenário - Centro), com início às
9h, conforme programação abaixo, e
participarão 350 servidores e técnicos
dos municípios do Grande ABC. Para
os servidores do município de Diadema, será disponibilizado um ônibus
com saída da sede do IPRED (Rua
Regente Feijó, n.º 246 - Centro) às 8h.
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Confira o programa do encontro
• 9h – Credenciamento – entrega de crachá e material
Equipe do IPRED participa
do Congresso em Ribeirão
para melhor atender aos
servidores

Congresso em Ribeirão
reúne gestores das
previdências municipais
Apeprem realizou em junho o 1º Encontro da Região Sudeste e o 2º Congresso Estadual, que contaram com gestores das previdências municipais de várias cidades do Estado de São Paulo. Cumprindo sua função
de captar informações e novidades e repassá-las aos servidores, o IPRED
participou do encontro com representantes gestores e membros do conselho. Entre
os temas apresentados no encontro, destacam-se o regime próprio e as emendas
20, 41 e 47. Entre os palestrantes, compareceram um técnico do Ministério da Previdência, um especialista em atuária e um representante do mercado financeiro e
um representante do Tribunal de Contas do Estado. “Os encontros fazem com que
seja possível obter subsídios para manter a saúde financeira do Instituto”, destaca Mariano Palma Villalta, diretor-superintendente do IPRED.
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• 9h30 – Solenidade de abertura com a
presença de autoridades dos municípios
da região
• 10h30 – Palestra: O Ministério da Previdência Social e os Regimes Próprios
Municipais, proferida por representante
do Ministério da Previdência Social
• 11h30 – Intervalo
• 12h00 – Palestra: A Participação dos
Servidores na Gestão dos RPPS, proferida por Edevaldo Fernandes, economista
e professor universitário.
• 13h15 – Palestra: Aplicações e Investimentos Financeiros, proferida por
Ronaldo de Oliveira, representante da
Risk Office
• 14h00 – Almoço
• 15h30 – Palestra: Concessão de Benefício, proferida por André de Oliveira,
procurador federal
• 17h30 – Encerramento e entrega de certificados
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Informe da superintendência
rezados segurados do IPRED, o boletim produzido bimestralmente pelo nosso Instituto tem como objetivos levar as informações,
apresentar demonstrativos financeiros de receitas e despesas, além de outros dados pertinentes
aos nossos segurados.
Salientamos que todas as informações contidas nesse meio de comunicação são produtos do
que ocorre no dia-a-dia da instituição e no meio
previdenciário, e seu conteúdo é de inteira responsabilidade da diretoria. A propósito, a equipe existente em nossa autarquia, seja o pessoal civil e
os Conselhos, é composta de funcionários estatutários com os mesmos direitos e deveres que
os demais servidores, com uma diferença: é ela
que cuida para que todos os funcionários, a seu
tempo, possam ter uma aposentadoria mais digna
e segura.
É de conhecimento de todos os segurados que
o IPRED realizou concurso público para preencher
os cargos criados e existentes, para que tenhamos
um quadro funcional próprio. Os aprovados no concurso, que são um agente de serviço, cinco agentes administrativos II, dois médicos peritos, um
analista de sistema, um motorista e um assistente
social, já estão tomando posse.
A exemplo dos funcionários já atuantes no Instituto, os novos servidores farão cursos específicos na área de Previdência para assim poderem
dispensar atendimento de qualidade aos nossos
segurados.
Continuando com o processo de formação e
informação previdenciária para todos os segurados, destacamos que o IPRED, em conjunto com
os Institutos de Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires, Mauá e Cubatão e com a assessoria da Apeprem (Associação Paulista de Entidades
de Previdência Municipal), promoverá um encontro regional sobre Previdência Pública em 03 de
agosto próximo. O evento será no Teatro Municipal de Santo André. Para o encontro, serão convidados segurados representantes de cada município, que participarão de palestras proferidas por
técnicos da Previdência Social.
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Mariano Palma Villalta
Diretor-Superintendente

CONGRESSO

Apeprem realiza
10 Congresso no ABC
irar as dúvidas e transmitir as legislações que regem
as previdências municipais são alguns dos objetivos
do Primeiro Encontro Regional da Apeprem (Associação Paulista de Entidades de Previdência Municipal), que será realizado no dia 03 de agosto, na Câmara
Municipal de Santo André. O evento vai reunir profissionais e servidores de Santo André, São Bernardo, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Cubatão.
Segundo o diretor-superintendente do IPRED, Mariano
Palma Villalta, o evento será um marco para a Previdência
das cidades do Grande ABC. “A Apeprem é importante fonte
de informação para os funcionários públicos. Além disso,
o Congresso terá, pela primeira vez, caráter mais amplo,
contando também com a partipação dos servidores, e não
apenas dos gestores.”
A idéia do evento foi concebida há cerca de um ano,
durante o seminário que marcou os dez anos do IPRED, em
Diadema. Na ocasião, representantes de várias entidades
ligadas à Previdência realizaram palestras para os servidores
do município, que puderam tirar dúvidas e pedir orientação.
O congresso regional, que ocorrerá das 9h às 17h30, deve
reunir cerca de 350 servidores das seis cidades. Para participar, é necessário fazer a inscrição em cada prefeitura.
O evento terá almoço e coffe-break.
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CONCURSO

Concursados tomam
posse no IPRED
eis servidores aprovados
no concurso para o preenchimento de alguns cargos no IPRED tomaram
posse no início deste mês. São
eles: Dr. Francisco, médico perito, Alexandre, Henrique e Leônidas, agentes administrativos II,
Laércio, agente de serviços, e Edson,
analista de sistemas. A direção e os
funcionários do Instituto dão as
boas-vindas aos novos colegas, que
vêm somar forças para um sólido
atendimento aos servidores municipais de Diadema. Além dos seis
colegas que já assumiram seus postos, ainda faltam três novos servidores para tomar posse no Instituto, o que deve ocorrer nas próximas
semanas.
O concurso foi necessário para o
preenchimento de vagas fundamentais para manter o Instituto em pleno funcionamento, pois vários funcionários do IPRED são emprestados da Prefeitura e podem voltar ao cargo
de origem a qualquer momento. Com um quadro efetivo, o IPRED pode
oferecer serviço completo aos servidores de Diadema.
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BENEFÍCIOS

IPRED amplia pagamentos de benefícios
om o objetivo de que os segurados conheçam e saibam
como funciona o IPRED é que nós, da diretoria, convidamos a todos para visitar o Instituto. A chefe de
serviços de pagamentos e benefícios, Iracema Rosa da Silva
Eduardo, destaca que somente os segurados têm competência para fazer uma análise mais acertada das atividades,
funcionamento e dos membros da equipe que faz funcionar
o IPRED. Nos últimos três meses, foram concedidos mais
24 benefícios, entre aposentadorias e pensões, ampliando
para 800 o número de beneficiários do IPRED. Por
isso, Iracema acrescenta
que a entidade entende que
somente a participação e
o interesse de todos os segurados permitirão a continuidade de um trabalho e,
também, poderão garantir
o futuro de todos, ou seja,
a aposentadoria.
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Especialista em atuária
orienta como manter a saúde
dos institutos municipais

Benefícios concedidos em abril, maio e junho
•Iracy Lino de Freitas Rodrigues – Auxiliar de Enfermagem – Hospital Público
•Ceir Vial da Silva – Auxiliar de Enfermagem – Hospital Público
•Miriam Perkovistsch Alvars – Oficial Legislativo III – Câmara Municipal
•Maria Martins Van de Camp – Auxiliar de Enfermagem – UBS Serraria
•Terezinha Bispo Sette – Agente de Cozinha – Emei Conforja
•Alice Vilas Boas – Professora de Educação Especial – CAIS
•Espedita Candido Alvarenga – Agente de Serviço I – EMEI Florestan Fernandes
•Maria José da Silva Boato – Professor Ensino Fundamental I – Emei Anita Mafalt
•Ana Lúcia Pereira Arcanjo – Auxiliar de Enfermagem – Hospital Público
•Ana da Pureza dos Santos – Auxilar de Enfermagem – Hospital Público
•Edilce Aparecida de Paula Silva – Agente de Serviço I –
Escola Técnica Florestan Fernandes
•José Erivelton Gomes – Procurador Nível II – Secretaria Jurídica
•Maria Benedita da Silva Luciano – Agente de Serviço I – Hospital Público
•Cássia Cristina Firmino – Professora Educação Infantil – Emei Henfil
•Marinete Felix da Conceição – Auxilar de Enfermagem – Hospital Público
•Aide Coutinho – Auxiliar de Enfermagem – Pronto Socorro
•Cristine de Almeida – Auxiliar de Enfermagem – Pronto Socorro
•Betania Alves Gomes da Silva – Auxiliar de Enfermagem – Hospital Público
•Neive Barboza Pelegrini – Médico – Hospital Público
•Maria Aparecida Iopes Guizilini – Agente de Serviço I – Hospital Infantil
•Joaquim Ferreira Mafra – Motorista I – CRI
•Neusa Maria Lopes – Agente de Serviço I – Hospital Público
•Joares Padilha Vicente – Motorista II – Def. Social / IML
•Marilza Martins Batista – Professora de Educação Infantil –
EMEI Chico Mendes

INFORME PREVIDENCIÁRIO

Saiba como são calculados a aposentadoria
por idade e o reajuste do benefício
Quando posso solicitar a aposentadoria por idade? Qual é o
valor do benefício?
Esta aposentadoria é concedida para
a mulher aos 60 anos e, para o
homem, aos 65 anos. O valor do
benefício é proporcional ao tempo de
contribuição de 1/30 se for mulher
(no qual 30 é o tempo em que a mulher teria de trabalhar) e 1/35 se for
homem. Por exemplo: uma servidora que tenha 20 anos de contribuição,
será calculado o percentual de 20/30,
ressultando assim um valor de 66,67%
do salário-base e demais vantagens
do cargo, lembrando que nenhum
valor de aposentadoria da prefeitura
de Diadema poderá ser inferior a 85%
do piso salarial da categoria, que hoje
corresponde a R$ 441,17. Só é possível requerer aposentadoria por idade
após dez anos de serviço público.
Como será calculada a minha
aposentadoria por idade?
Neste caso, o servidor que optar pelos
critérios acima terá seus proventos de
aposentadoria calculados pela média
aritmética simples das maiores contribuições efetuadas para qualquer
regime de previdência a partir de julho
de 1994. O servidor também não terá
direito a paridade, ou seja, quando o
servidor da ativa tiver aumento salarial, esse não será repassado ao aposentado.
Quando terei reajuste?
Na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS, INSS, e o índice deste
reajuste deverá ser fornecido pela
prefeitura.
Quais são os documentos necessários para requerer aposentadoria no IPRED?
Se você pretente se aposentar pelo
IPRED, é importante providenciar a
certidão de tempo de contribuição do
período CLT, que é fornecida pelo
INSS. Para tanto, é necessário comparecer a uma agência do órgão com
a carteira profissional, para fins de
orientações e encaminhamento ao
IPRED. Este passo é importantísssimo, pois evita demora na concessão
do benefício pelo IPRED.

Como devo contar meu tempo
de serviço?
O tempo de serviço válido para a
aposentadoria é igual ao tempo de
contribuição. A contagem de tempo
fictício, decorrente de licenças-prêmio
ou férias gozadas, está proibida desde
a Emenda Constitucional nº 20, de 15
de dezembro de 1998. Portanto, essas
averbações não podem ser mais consideradas para fins de aposentadoria.
O que é abono de permanência?
O servidor com direito à aposentadoria pode optar por permanecer em
atividade. Neste caso, ele receberá o
abono de permanência até a data de
sua aposentadoria. O abono é equivalente ao valor de sua contribuição,
ou seja, funciona como uma isenção
da contribuição.
Diretor Previdenciário: Antônio Mário Carneiro Pereira

EDITORIAL

O IPRED
é de todos
Queremos deixar claro que o
IPRED é dirigido por servidores
estatutários no seu quadro
funcional, na sua diretoria, bem
como nos conselhos deliberativo
e fiscal. É esse conjunto de
servidores que cuida para que
todos os funcionários, a seu
tempo, possam ter uma
aposentadoria digna e segura.
É por essa razão que queremos
lamentar a postura de uma
servidora, médica do Hospital
Municipal, que tratou de forma
desrespeitosa da equipe do
IPRED. Aí fica a pergunta: se
essa servidora trata assim seus
pares, como será o tratamento
dispensado pela mesma para com
a população que procura os
serviços de saúde do nosso
município? Temos certeza de que
a atitude dessa servidora não
reflete a forma profissional,
respeitosa e consciente que os
demais servidores, principalmente
os da área de saúde, dispensam
aos contribuintes que procuram
nossos serviços.

O IPRED participa de encontros com
especialistas do mercado financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Veja como anda a situação financeira
de seu Instituto de Previdência
SALDO IPRED PREVIDÊNCIA
Saldo em
C/C
19,12
31/12/05
Aplicações 14.748.863,87
TOTAL 14.748.882,99

RECEITA JAN/ABR 2006
CONTRIBUIÇÕES
6.840.787,02
APLICAÇÕES
785.001,25
DIVERSAS
674.335,23
EXTRA-ORÇAMEN.
537.576,08
TOTAL

RECEITAS (+)
DESPESAS (-)

Saldo em
30/04/06

8.837.699,58
4.496.097,72

C/C
2.798,15
Aplicações 19.087.686,70
TOTAL 19.090.484,85

8.837.699,58

DESPESAS JAN/ABR 2006
SALÁRIOS E ENCARGOS
179.275,58
APOSENT. E PENSION.
3.894.019,96
CUSTEIO
148.731,14
EXTRA-ORÇAMEN.
274.071,04
TOTAL
4.496.097,72
SALDO DO PERÍODO

4.341.601,86

Diretor financeiro: Washington Luiz Marchezepe

