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Caro Servidor
Chegou o ano de 2010, desejamos que este ano
seja de grandes realizações, o carnaval já passou, a
páscoa também. O ano está seguindo rápido e logo
teremos a Copa do Mundo. Já se passaram três meses
do ano de 2010 e esta é a primeira edição do
informativo do ano, esperamos trazer informações
importantes a você prezado servidor. Foi entregue ao
prefeito Serginho o anteprojeto de lei que altera a Lei
Complementar nº 64/2005 que disciplina a atuação
do INDAPREV. Das principais alterações, podemos
destacar: a adequação às Emendas Constitucionais nº
41 e nº 47, bem como da Lei Federal nº 10.887. A
possibilidade de incorporação na aposentadoria das
horas extras, insalubridade, periculosidade e
gratificação de produtividade.
Também foi incluída a seção que dispõe sobre
a Perícia Médica, tratando de sua competência para
realização de perícia e a forma de procedimento.
Outras alterações ainda poderão ser propostas pelo
Poder Executivo para então ser encaminhadas à
Câmara de Vereadores.
Trata-se de mudanças necessárias à adequação
da legislação previdenciária do Município às
alterações havidas a edição das supracitadas emendas e
lei. Também ao lado o calendário de pagamento de
benefícios previdenciários aos aposentados e
pensionistas do INDAPREV para 2010.
Também no ano de 2009 o INDAPREV
aumentou seu patrimônio em R$ R$ 3.993.542,01
passando o total de ativos de R$ 14.417.034,59 para o
valor total R$ 18.410.576,60 no período de janeiro a
dezembro de 2009, garantindo desta forma o contínuo
pagamento das aposentadorias e pensões aos
segurados do INDAPREV–Instituto de Previdência
de Indaial.
Boa leitura a todos.

FINANCEIRO
Nas tabelas abaixo, podemos acompanhar
a receita, a despesa e os saldos bancários e de
aplicaç ão financeira do INDAPREV.
DEZEMBRO DE 2009.

(R$)

Receita do Mês
Despesa do Mês
Saldo em Bancos
Aplicação Financeira

1.019.473,47
460.194,61
351.339,47
18.059.237,13

JANEIRO DE 2010.

(R$)

Receita do Mês
Despesa do Mês
Saldo em Bancos
Aplicação Financeira

514.803,28
247.601,57
443.415,39
18.320.411,79

FEVEREIRO DE 2010.
Receita do Mês
Despesa do Mês
Saldo em Bancos
Aplicação Financeira

(R$)
533.313,41
260.044,14
387.503,98
18.738.107,52
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INFORMAÇÕES GERAIS
A importância da atuação dos
Conselhos nos regimes próprios
da Previdência Social
Após um período de ausência da participação dos
filiados e contribuinte no gerenciamento do sistema
previdenciário brasileiro decorrente da ação do
governo militar nos anos 1960, que extinguiu os
Institutos de Aposentadorias e Pensões e centralizou
nas mãos do Estado unicamente a gestão do sistema,
a Constituição Federal de 1988 restabeleceu o direito
de intervenção aos segurados.
Assim, de conformidade o artigo 10 da Constituição
Federal é prerrogativa dos trabalhadores a
participação nos órgãos e colegiados de órgãos
públicos em que seus interesses profissionais ou
previdenciários sejam objeto de estudo e
deliberação. Há, ainda, um capítulo específico que
trata da Seguridade Social, impondo o caráter
democrático e descentralizado na administração da
Seguridade Social.
No âmbito dos RPPS, regido pela Lei nº 9.717/98,
igualmente expressa que dentre os critérios a serem
observados pelo regime próprio de previdência
social dos servidores públicos está o pleno acesso
dos segurados às informações relativas à gestão do
regime e à participação de representantes dos
mesmos servidores, ativos e inativos, tanto nos
colegiados como nas instâncias de decisão em que os
seus interesses sejam objeto de discussão e
deliberação.
Como é próprio das relações sociais, todas possuem
seus direitos e obrigações. A Lei nº 9.717/98
estabelece que tanto os dirigentes do órgão quanto os
membros dos conselhos de administração e fiscal
respondem por infrações, omissão e pela não
observância das normas estabelecidas na referida lei.
Portanto, cabem aos conselheiros dos Institutos e
Fundos de Previdência, desempenhar vários papéis
relacionados à garantia do fortalecimento e do
funcionamento eficiente do Instituto/Fundo,
enriquecer a entidade com o conhecimento
especializado que adquirirem, definir políticas,
objetivos, metas, bem como controlar e fiscalizar a
realização dessas.

INDAPREV está buscando a compensação
Previdenciária junto ao INSS
A compensação previdenciária irá ressarcir o
INDAPREV do valor com que o servidor contribuiu
antes de ingressar no Município quando do exercício de
atividade na iniciativa privada. Essa ação contribui para
o equilíbrio do INDAPREV, na medida em que diminui
o ônus financeiro da instituição, que atualmente arca
com os benefícios previdenciários dos servidores
públicos do Município de Indaial.
Nesse sentido, o INDAPREV já começou a encaminhar
para o INSS os processos de aposentadoria já
homologados pelo Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina que estão sujeitos à compensação
previdenciária. O objetivo é gerar recursos para o
Regime Próprio de Previdência Social do Município por
meio do dinheiro que será repassado pelo o Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo
INSS. No mês de dezembro de 2009 recebemos a
quantia de R$ 84.765,30 , no mês de janeiro de 2010, a
quantia de R$ 1.272,76 e no mês de março de 2010, a
quantia de R$ 147.151,29 totalizando o montante de
R$ 233.189,35 até a presente data, somando-se esta
quantia aos demais valores do INDAPREV.

O que é a Compensação
Previdenciária
Prevista no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição
Federal e depois de regulamentada pela Lei Federal nº
9.796, de 5 de maio de 1999, a compensação previdenciária
pode ser realizada entre o RGPS e os regimes de previdência
dos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios. Essa ação consiste no repasse do valor
referente à contribuição previdenciária feita pelo
trabalhador ao RGPS para o RPPS ou vice-versa, a partir do
momento que ele deixa de contribuir para um regime e passa
a contribuir com o outro. Por exemplo, um servidor público,
que antes de ingressar no serviço público trabalhava em uma
empresa privada, contribuía para o RGPS. Agora, como
servidor municipal, contribui para o RPPS do Município, o
INDAPREV, e terá seus benefícios previdenciários pagos
por este. Com a compensação previdenciária, o valor
correspondente ao período em que contribuiu para o RGPS
será ressarcido ao RPPS.
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Você sabia?
Que o INDAPREV pagou aos seus segurados
no ano de 2009 benefícios previdenciários no
montante de R$ 2.864.617,85 (dois milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos
e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)
da seguinte forma:
PAGAMENTOS
Aposentadorias
Pensões
Salário Família
Auxílio Doença
Salário Maternidade
Despesas administrativas
Despesas de Capital
TOTAL

2009 (R$)
1.832.246,59
463.491,72
52.999,81
348.936,42
53.915,85
108.923,46
4.104,00
2.864.617,85

Aposentadorias e Pensões
Concedidas em
Janeiro/Fevereiro/Março
de 2010
NOME
Otávio Alves Nunes
Valfredo Vitório da Silva
Genésio da Silva
Carlos R. F. da Costa
Amantino da Silva
Natalício Reinert
Lauro Valhdick

ATO LEGAL
1/10-02/01/2010
2/10-02/01/2010
3/10-08/02/2010
4/10-09/02/2010
5/10-12/02/2010
6/10-01/03/2010
7/10-01/03/2010

A equipe do INDAPREV deseja aos novos
servidores inativos, uma feliz aposentadoria
e que tenham em mente novos projetos
pessoais e em conjunto com a família.

Refaça seus planos,
Seja otimista,
Dê vez aos sonhos,
Mergulhe em si e retire o
que há de melhor, Avance,
Não tenha medo, Ainda há muito para viver.

O que você precisa saber para se
proteger da Influenza A (H1N1)
A influenza A (H1N1) é uma doença respiratória
aguda e a transmissão ocorre de pessoa a pessoa,
principalmente por meio de tosse, espirro ou
contato com secreções respiratórias de pessoas
infectadas.
→ Lavar as mãos frequentemente com água e
sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar.
→Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com
um lenço, preferencialmente, descartável.
→ Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e
objetos de uso pessoal.
→ Pessoas com qualquer gripe devem evitar
ambientes fechados e com aglomeração de
pessoas.
→Não usar medicamentos sem orientação médica.
A automedicação pode ser prejudicial à saúde.
→Procure o seu médico ou a unidade de saúde mais
próxima em caso de gripe para diagnóstico e
tratamento adequados.

Como se pega a nova gripe?
Da mesma forma que uma gripe comum: pelo
espirro, tosse ou contato indireto com secreções
respiratórias de quem está infectado.

O que fazer para não pegar a nova
gripe?
Com medidas simples você pode se prevenir. Ao
tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço.
Lave sempre as mãos com água e sabão. Não
compartilhe copos, toalhas e outros objetos
pessoais.

Quando procurar atendimento médico?
Se você estiver com febre de 38ºC, tosse e
apresentar dificuldade respiratória, procure seu
médico ou a unidade de saúde mais próxima.
Persistindo os sintomas, retorne imediatamente a
uma unidade de saúde. E atenção! Ninguém deve
tomar medicamentos sem indicação médica. A
automedicação pode ser prejudicial à saúde.

A nova gripe é muito perigosa?
Até agora, os casos registrados no Brasil
apresentam complicações iguais às complicações
da gripe comum. À grande maioria já está curada e
retornou à suas atividades normais.

OBITUÁRIO
Faleceu no dia 19 de dezembro de 2009,
com 55 anos de idade a servidora inativa
ELISABET MARCIMIANO. A professora Bete
como era conhecida, lecionou por vários
anos na rede municipal de ensino. Foi
sepultada no Cemitério da Comunidade
Santo Estanislau, no bairro Estrada das
Areias, deixando saudades da família e dos
amigos

Indaial Perde Ex-Prefeito
Werner Pabst.
Faleceu em 28 de fevereiro, aos 86 anos, o
Ex-prefeito de Indaial Werner Pabst. Seu Werner,
como era conhecido, nasceu em 6 de novembro de
1922, em Apiúna. Casado desde 1951, com Lydia
Elisabeth, da família Struve, teve dois filhos, Luiz
Carlos, e Elisabeth. Homem de grande cultura
pessoal, fez da conduta serena, tranquila, educada e
sempre atenciosa, sua marca pessoal. Exerceu, ao
longo da vida, as mais importantes atividades
comunitárias em sua cidade e no Vale do Itajaí. Foi
gráfico e mais tarde servidor público, ocupando
funções junto ao Cartório de Registro Civil e de
Imóveis, onde se tornou referência em todo o
Estado, pela capacidade organizacional, sendo que
alguns modelos de gestão que implantou, são
seguidos até hoje. Foi Delegado de Polícia e Agente
do Serviço Militar. Foi nesta lida, e por sua maneira
de ser e agir, que seu Werner, se fez ainda mais
admirado e respeitado por todos que tiveram o
privilégio de conhecê-lo, e de com ele conviver.
Como político – foi Prefeito do Município de
Indaial 1970-1972. Pertenceu a uma leva de
políticos que naquele período ganhou grande
notoriedade. Na função de Prefeito ganhou
destaque e reconhecimento em todo Estado, pela
forma monástica como se portou perante a
administração pública, dando traços de
modernidade e honestidade a sua gestão, que
sempre exerceu com comportamento, discreto e
sereno, tendo sempre como característica a

urbanidade, a fala pausada, educada e mansa, sem
deixar de ser firme. Foi pioneiro em muitas obras
exigindo eficiência na administração pública.
Considerava cada obra ou serviço, de pequeno ou de
grande vulto, apenas a obrigação de um
administrador municipal. Dentre as obras mais
significativas, foi o responsável pela implantação
do sistema de águas da CASAN - instalação da
primeira rodoviária (antiga estação de trem) implantação da primeira biblioteca pública e
primeira feira livre municipal - instituição dos
símbolos oficiais do município (brasão e bandeira) construção e inauguração do atual prédio do paço
municipal - implantação das principais vias de
acesso do município (hoje avenidas Maria e Manoel
Simão) - instituição da FIMI (parceria com o
Clesunin) - criação da Banda Municipal á quem
hoje empresta o nome, e seguem-se prédios
escolares e pontes em números incomparáveis,
considerados a época, os parcos recursos e o curto
mandato, de apenas três anos. Ainda como líder
comunitário, exerceu vários outros e não menos
significativos cargos. Seu velório ocorreu na
Câmara Municipal de Vereadores e o sepultamento
se deu no dia 1º de março no cemitério público
m u n i c i p a l
d e
I n d a i a l .

“Há um tempo em que é preciso
Abandonar as roupas usadas.
Que já tem a forma de nosso corpo.
E esquecer os nossos caminhos que nos
Levam sempre aos mesmos lugares.
É o tempo da travessia.
E se não ousarmos fazê-la.
Teremos ficado para sempre
À margem de nós mesmos”.
Fernando Pessoa

“O homem começa a morrer na idade em que perde o
entusiasmo pela vida e desiste de aprender”.
Honoré de Balzac

