Setor de atendimento fará o recadastramento

RECADASTRAMENTO

IPRED se antecipa e recadastra
todos os funcionários públicos
Ministério da Previdência, por
meio de sua Secretaria de Previdência, órgão que fiscaliza
os Regimes Próprios de Previdência,
com o objetivo de criar um cadastro
único com todos os dados dos funcionários públicos do país, sejam eles
da União, Estados ou municípios criou
o Sistema Integrado de Informações

O

NOTAS

Recadastramento
dos inativos
Aposentados e pensionistas da
Prefeitura de Diadema têm até o
dia 22 de outubro para entregarem
o formulário de recadastramento
deste ano. O IPRED está enviando o comunicado com o formulário
para a endereço dos beneficiários.
Quem não puder entregar o documento pessoalmente, poderá
enviá-lo pelo Correio. Neste caso,
o formulário deverá, obrigatoriamente, estar com a firma reconhecida. Quem não entregar o documento até a data estipulada terá
o pagamento suspenso já a partir
do dia 30 de outubro.

Previdenciárias (SIPREV). O sistema
visa evitar fraudes no sistema previdenciário e leva em consideração que
uma base cadastral atualizada é o
primeiro passo para a existência de
uma previdência confiável e segura.
Diretores do IPRED foram à Brasília
para conhecer como funcionará o
SIPREV. Desde o ano passado, o órgão

de Diadema já implementou um
módulo deste sistema e, em razão
disso, foi escolhido para ser uma das
entidades pioneiras no recadastramento de funcionários no país.
Segundo o diretor previdenciário
do IPRED, Antonio Mário Carneiro
Pereira, este recadastramento é importante, pois esses dados facilitarão
os cálculos do custo do sistema previdenciário. Além disso, será a base
para informações do cálculo atuarial
(estatística matemática que leva em
consideração o tempo de contribuição do servidor, idade, dependentes e expectativa de vida). O sistema poderá também, em curto espaço
de tempo, obter informações importantes em relação a óbitos, dados
cadastrais de PIS/PASEP, dependentes
dos segurados, informações de salário
de contribuição etc.
Em Diadema, a partir de outubro
o IPRED iniciará o recadastramento
dos servidores municipais ativos,
bem como dos inativos e pensionistas. Para isso, serão necessários
os documentos pessoais (CPF e RG),
carteira profissional com os registros
anteriores, certidão de casamento,
documentos de filhos menores de
21 anos ou sob tutela.

Perícia médica reduz custos
Desde que foi transferida para o IPRED, no ano passado, a perícia médica do funcionalismo público de
Diadema conseguiu redução de custos de R$ 3 mil
por mês. A opção pelo serviço no órgão leva em
consideração também o acompanhamento da saúde
dos servidores. A partir de janeiro, além da perícia,
o IPRED será responsável pelo cálculo do pagamento do auxílio doença. Com a
medida, a complementação da prefeitura, que hoje fica em 9% no caso de afastamento médico, será calculada de forma proporcional. O diretor financeiro do IPRED,
Edoardo Riello, ressalta que os cálculos devem levar em consideração o tempo de
serviço do funcionário que irá se afastar, o que faltar deve ser complementado pela
administração, para tanto necessitamos de um recadastramento geral dos servidores, para que o auxílio pago pelo IPRED possa ser o mais correto possível.

ALERTA O IPRED alerta para que os aposentados e pensionistas guardem muito
bem os holerites. Por conta dos empréstimos consignados com desconto em folha,
há risco de falsificação dos documentos e a contratação de financiamentos em bancos credenciados. Nestes casos, o aposentado ou pensionista que teve o holerite
roubado e usado falsamente poderá sofrer sérios dissabores.
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Palavra do diretor-superintendente
comemoração dos 10 anos do IPRED
não podia ganhar melhor presente: a
aplicação de recursos retidos no Banco
Santos caminha para uma resolução. O Banco
Espírito Santo, administrador dos fundos do
Banco Santos, depositou a primeira parcela
na conta do IPRED, no valor de R$ 48,5 mil.
O valor é parte de R$ 1,6 milhão aplicado na
Instituição liquidada. Além da questão financeira, que nos agrada, pois contamos com R$
13,3 milhões em aplicações, o IPRED destaca a preocupação de sua equipe em passar
informações corretas ao funcionalismo. Para
isso, o Instituto designou representantes nos
principais seminários promovidos pela Apeprem, Aneprem e Abiprem, entidades previdenciárias dos níveis estadual e nacional. Na
área administrativa, a novidade é o recadastramento geral do funcionalismo público, e
Diadema saiu na frente. Fomos ao Ministério
da Previdência conhecer o funcionamento do
Siprev, o programa que fará o banco de dados
nacional do funcionalismo. Foi realizada também a troca de dois carros do IPRED por meio
de leilão e outros dois novos foram comprados. Os que faziam parte do Instituto estavam
defasados, com mais de dez anos de uso, e
não mais atendiam às necessidades. A administração pediu também a realização de concurso para ampliar o quadro de funcionários
do IPRED. Lembramos que parte dos avanços
conseguidos pelo Instituto só foi possível por
conta do cumprimento dos compromissos firmados com a Prefeitura nos repasses de alíquotas, o pagamento do acordo da dívida e
do aluguel do imóvel da
Central de Atendimento.
Para finalizar, quero convidar os funcionários a participarem do evento do
próximo dia 22 de setembro, em comemoração aos
10 anos do Instituto.

A

Mariano Palma Villalta
diretor-superintendente

Equipe atual do instituto

COMEMORAÇÃO

Seminário marca
10 anos do IPRED
Resgatar os dez anos de história do IPRED (Instituto de
Previdência de Diadema) e apresentar ao funcionalismo
as alterações e as regras da Previdência Municipal são os
objetivos principais do seminário que será realizado no
próximo dia 22 de setembro no Clube Okinawa, em Diadema. A expectativa da direção do IPRED é que 250 pessoas
participem. Entre os palestrantes, está o professor de pósgraduação Edevaldo Fernandes, especialista em aposentadoria, que apresentará os principais aspectos na gestão
da Previdência nos municípios. Previsto para ter início às
9h, os participantes terão almoço e café. Foram disponibilizados dez convites por Secretaria. Para participar, o
funcionário deverá procurar informações e fazer sua
inscrição na própria Secretaria até o dia 16 de setembro.

Participe: pois só assim teremos o IPRED!
VEJA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

•PREVIDÊNCIA DE DIADEMA TEM CAIXA POSITIVO PÁGINA 2
•INSTITUTO GANHA LOGOMARCA PÁGINA 2
•A REFORMA PREVIDENCIÁRIA E SEUS EFEITOS
NA ALÍQUOTA DOS SERVIDORES PÁGINA 3

•IPRED SE ANTECIPA E RECADASTRA TODOS
OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PÁGINA 4

Primeira equipe do IPRED

HISTÓRIA

Representantes
participam de seminário

Previdência de Diadema
tem caixa positivo
riado em 1995, o IPRED (Instituto de Previdência do
Servidor Municipal de Diadema) é hoje um exemplo de como
deve ser uma entidade previdenciária. Uma administração responsável permite ao órgão um saldo
superavitário. O fato, segundo o
superintendente do IPRED, Mariano
Palma Villalta, garante aos funcionários públicos de Diadema a
certeza de que haverá condições de
manter aposentadorias e pensões no
futuro. A criação do IPRED foi moti-
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vada pela Lei Complementar 08/91,
que instituiu o Regime Único de
Servidores do município e pela Lei
Complementar 035/95.
A autarquia sem fins lucrativos é
o órgão pagador de benefícios previdenciários de todos os servidores
estatutários de Diadema. No início
de suas atividades, sua sede ficava na
própria prefeitura. Porém, em 1995,
o IPRED foi transferido para o prédio
do Centro Empresarial da cidade,
período no qual os primeiros funcionários foram convocados para

integrar a equipe. O órgão ocupou
ainda o segundo andar de um prédio
da rua Nossa Senhora das Vitórias.
Na ocasião, a entidade administrava
também o IPRED Saúde, plano de
saúde do funcionalismo.
Porém, em 1998, com a Lei Federal 9717/98, que fixa as regras gerais
de previdência dos servidores públicos, o IPRED passou a atuar apenas
com benefícios previdenciários.
Em 2000, a sede do IPRED foi
transferida para a rua Regente
Feijó, onde está até hoje, com o
objetivo de tornar o local mais
acessível. Apesar de pagar aluguel no prédio em que está instalado hoje, o IPRED conta com uma
sede própria, conquistada como parte
de uma dívida da prefeitura. O local,
na rua Amélia Eugênia, está alugado
para a administração pública.
Cumprindo sua função de estar ao
lado do funcionário público de Diadema, desde março de 2004, a perícia
médica passou a ser realizada na sede
do IPRED. A administração da entidade é escolhida pelo prefeito, e conta,
além da Diretoria Executiva, com
Conselho Deliberativo e Conselho
Fiscal. Hoje a massa de segurados de
Diadema é de 4.837 ativos. O IPRED
é responsável pelo pagamento de 473
aposentadorias, faz a complementação de outras 104, e paga 123 pensões e 17 complementações.

CONCURSO

Instituto ganha logomarca
ma figura moderna, que incorpora elementos geométricos que remetem a uma pessoa em movimento em seu trajeto de vida e trabalho
é a caracterização da logomarca escolhida para representar o IPRED.
O autor vencedor foi Johnny Takara Furusato, analista de sistemas do órgão.
Conforme resolução do superintendente da entidade, Mariano Palma Villalta, o símbolo seguirá para registro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial) e será utilizado para representar o instituto em documentos e publicações. Segundo Furusato, o ser humano representado em primeiro plano
na logomarca destaca o trabalho do IPRED com as pessoas. Os traços leves
e suaves indicam agilidade e modernidade. A curva externa simboliza o caminho da vida e do trabalho e também uma projeção celeste, um arco-íris.
O símbolo em destaque remete a uma pessoa alegre, em movimento, dinâmica. A onda indica uma curva em ascensão, marca as passagens da vida que
devem ser lembradas, remetendo a um futuro otimista. Os números fazem
parte do cotidiano do IPRED e de nossas vidas. Esta figura lembra o símbolo matemático “pi”, um número infinito que não se repete, assim como nossos dias. Os dois traços verticais, como as pernas, remetem às duas fontes
de contribuições do IPRED (servidor e patronal), que possibilitam manter o
ser em postura altiva e confiante, vivo, em movimento.
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Johnny e a marca vencedora

LEGISLAÇÃO

A Reforma previdenciária e seus
efeitos na alíquota dos servidores
Reforma da Previdência, realizada em 2003 pelo atual governo, alterou quesitos importantes para o processo de aposentadoria do funcionalismo público. A
emenda constitucional 41/03, editada em 31 de dezembro de 2003, alterou a idade e o tempo de contribuição
necessários para a aposentadoria, e o
cálculo do benefício passou a ser realizado pela média total das contribuições a partir de julho de 1994.
Para as mulheres, a idade mínima
necessária passou de 48 para 55 anos.
O tempo de contribuição permaneceu em 30 anos. Para os homens, a
idade mínima foi elevada de 53 para
60 anos, e o tempo mínimo de contribuição foi mantido em 35 anos.
No caso de professores, há uma redução de cinco anos nos quesitos
idade tempo de contribuição, tanto
para o homem como para a mulher.
Para se aposentar, o servidor público terá de cumprir as duas exigências.
Não basta ter a idade mínima exigida
e não ter o tempo de contribuição e
vice-versa. Além disso, a emenda
eliminou a possibilidade de aposentadoria proporcional. Essas mudanças atingem os servidores federais,
estaduais e os municipais. O país
conta com cerca de 5,6 mil municípios, sendo que apenas 2,3 mil contam com um sistema previdenciário
próprio.
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Aposentadoria Antecipada – A emen-

da constitucional 41/03 trata de
forma diferenciada os servidores que
ingressaram no serviço púbico até 15
de dezembro de 1998. Nesta data
entrou em vigor a primeira reforma
da Previdência, a emenda constitucional 20/98. O servidor que atingir
o requisitos exigidos nesta emenda
e não tiver atingido a idade mínima
atual necessária para se aposentar
(mulher 55 anos e homem 60 anos),
poderá antecipar sua aposentadoria,
observando que terá um desconto de
3,5% por ano antecipado em relação
a idade mínima até 31 de dezembro
de 2005. Após esta data, o fator redutor por ano antecipado será de 5%
em relação a idade mínima exigida
pela emenda constitucional 41/03.
Abono Permanência – Os servidores
públicos que em 31 de dezembro de
2003 tenham implementado todos
os requisitos para obtenção da aposentadoria, seja proporcional ou integral, têm direito adquirido e poderão
requerer o benefício a qualquer momento. Porém, se desejarem continuar em atividade, poderão ter o benefício do Abono Permanência, ou
seja, terão a devolução dos valores
recolhidos para o IPRED.
Redução idade – Apesar de ter acabado com a aposentadoria proporcional
para os servidores públicos, a emenda constitucional 47/05, aprovada re-

Liberada parte de
recursos do IPRED
retidos no Banco Santos
O IPRED conseguiu a liberação de R$ 48,5 mil,
parte dos R$ 1,6 milhão que está retido no
Banco Santos, liquidado pelo Banco Central
neste ano. A quantia foi depositada pelo Banco
Espírito Santo, administrador dos fundos da
instituição liquidada, na conta do IPRED. Apesar do dinheiro ainda retido, o Instituto não corre
riscos. “Não haverá problemas porque temos
em caixa hoje mais de R$ 13 milhões, o suficiente para o pagamento dos benefícios e para
manter nossas atividades”, ressalta o superintendente Mariano Palma Villalta. Segundo ele,
a opção para fazer a aplicação no Banco Santos foi tomada por a instituição aparecer em
relatórios do Banco Central como uma das cinco
melhores do país. Porém, a instituição foi liquidada, causando transtornos ao IPRED. Agora,
segundo Villalta, o Instituto aplica seus recursos apenas em bancos estatais, para evitar
novos problemas.

Diretor previdenciário, Antonio Mario

centemente, traz em seu texto basicamente a diminuição do tempo necessário para a aposentadoria em
relação a idade mínima exigida pela
emenda 41/03. Porém, para ser beneficiado por esta lei, é obrigatório o
funcionário ter 25 anos de serviço
público. Se cumprir a exigência, ele
terá a diminuição de um ano na idade
mínima (53 mulheres e 60 homens)
para cada ano que supere o tempo
de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Por
exemplo, uma mulher que tem 50
anos idade e já atingiu 32 anos de
contribuição (tem de ter também 25
anos no serviço público), poderá se
aposentar com 53 anos de idade ou
seja houve uma redução de dois anos
em relação a idade mínima que é de
55 anos para mulher. A mesma regra
vale para os homens. Por exemplo,
um homem com 55 anos de idade
que já tenha 37 anos de contribuição,
poderá aposentar-se com 58 anos.
Houve também uma redução de dois
anos em relação a idade mínima exigida que é de 60 anos para o homem.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Veja como anda a situação financeira
de seu Instituto de Previdência
SALDO IPRED PREVIDÊNCIA
Saldo em
31/12/04

C/C
Aplicações
TOTAL

29,918.98
6,826,896.28
6,856,815.26

RECEITA JAN/JULHO 2005
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES
DIVERSAS
EXTRA-ORÇAMEN.
TOTAL

RECEITAS (+)
DESPESAS (-)

Saldo em
31/7/05
TOTAL

11,579,508.94
6,963,127.02

C/C
34,918.51
Aplicações 11,438,278.67
11,473,197.18

8,579,939.93
937,418.68
1,252,743.93
809,406.40
11,579,508.94

DESPESA JAN/JULHO 2005
SALÁRIOS E ENCARGOS
APOSENT. E PENSION.
CUSTEIO
EXTRA-ORÇAMEN.
TOTAL

258,736.16
5,991,164.74
713,226.12
370,658.05
6,963,127.02

SALDO DO PERÍODO

4,616,381.92

