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Esta é a sexta edição do nosso informativo,
Esperamos que você tenha gostado das edições
anteriores. Como anunciado nas edições anteriores a
Lei de alteração do INDAPREV foi encaminhada pelo
Chefe do Poder Executivo à Câmara de Vereadores
que aprovou a referida Lei Complementar antes do
início do recesso parlamentar do mês de julho, sendo
sancionada pelo Prefeito Serginho no dia 16 de julho
de 2010, recebendo o número 100.

O INDAPREV realizou nos dias 20 e 21 de julho o
primeiro ciclo de palestras referente o curso sobre
“Educação Previdenciária”

Nesta edição abrimos espaço para a ASSOSERVI –
Associação dos Servidores Públicos do Município de
Indaial que a partir do mês de agosto, institui o “1º
Torneio de Integração dos Servidores Municipais”
estendendo-se até o mês de dezembro, culminando
com a festa de encerramento do ano de 2010.

Também a ASSOSERVI entrou com ação judicial
no Fórum da Comarca de Indaial, contra a
exclusividade de empréstimos consignados pelo
Banco Bradesco S/A aos servidores públicos
municipais de Indaial, o qual obteve êxito com
sentença proferida no dia 29 de julho de 2010.

Boa leitura a todos.

Caro Servidor

Faça contato, sugestões, dúvidas, críticas

e-mail

Redação

Tiragem

Distribuição

Circulação

Fone/Fax

Endereço

CEP

.

:

: Altair Bogo

: 2.000 exemplares

: gratuita

: dirigida

: (47) 3333-8819 e 3394-0974

: Rua Castelo Branco 102, sala 02

: 89130-000 – Centro - Indaial/SC

fapen@terra.com.br

Faça contato, sugestões, dúvidas, críticas

e-mail

Redação

Tiragem

Distribuição

Circulação

Fone/Fax

Endereço

CEP

FINANCEIROFINANCEIRO

Nas tabelas abaixo, podemos acompanhar
a receita, a despesa e os saldos bancários e de
aplicação financeira do INDAPREV.

MARÇO DE 2010.                     (R$)
Receita do Mês 704.490,44

Despesa do Mês 263.205,15

Saldo em Bancos 459.348,52

Aplicação Financeira 19.190.734,23

ABRIL DE 2010.                        (R$)
Receita do Mês 578.260,83

Despesa do Mês 260.113,96

Saldo em Bancos 400.557,75

Aplicação Financeira 19.654.174,16

MAIO DE 2010.                         (R$)
Receita do Mês 532.833,02

Despesa do Mês 251.272,94

Saldo em Bancos 435.629,88

Aplicação Financeira 19.988.078,91

Os servidores da Prefeitura Municipal de Indaial
receberam no mês de julho a antecipação de 50%
do 13ª salário dos servidores ativos da
administração municipal (os servidores inativos
e pensionistas receberão o 13º em parcela única
no dia 17 de dezembro de 2010)

“No coração de todos os invernos vive uma primavera

palpitante, e atrás de cada noite, vive uma aurora

sorridente.”

Gibran Khalil Gibran
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A posse dos novos conselheiros será no mês de janeiro de

2011.

Até 60 dias antes das eleições deverá o chefe Poder

Executivo expedir decreto regulamentando as eleições do

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal (art. 68, §

1º Lei Complementar 64).

O parágrafo Único do art. 67 prevê que os membros do

Conselho de Administração, bem como os do Conselho

Fiscal deverão ter no mínimo 20 (vinte) horas de curso de

aperfeiçoamento na área previdenciária.

Com base nesta exigência, o INDAPREV está

oferecendo aos servidores curso sobre “Educação

Previdenciária” com carga horária total de 24 horas, sendo

distribuído da seguinte forma: dois dias em julho com carga

horária de três horas diárias, dois dias nos meses de agosto,

setembro e outubro também com carga horária de três

horas diárias.

No dia 20 de julho ocorreu nas dependências da Câmara

de Vereadores palestra da Dra. Nadir Cremer tratando

sobre os seguintes temas: Introdução sobre Seguridade

Social, Previdência Social dos Servidores Públicos e

Organização e Funcionamento dos RPPS e no dia 21 com

palestra do Dr. Ricardo Giovenardi com os seguintes temas:

Papel dos Conselheiros, Resoluções CMN, Política de

Investimentos, Retorno e Volatilidade dos Investimentos e

Apresentação dos Resultados de Aplicações do

INDAPREV do ano de 2009 e até junho de 2010.

Vejas as fotos na última página.

Gestores de Previdência, procuradores jurídicos e

atuários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

participaram, no dia 10 de junho, do I Simpósio de

Previdência de Lages, promovido pela Associação

Gaúcha de Previdência Pública – AGIP, Associação de

Previdência de Santa Catarina e Lages Previ. O

encontro, realizado no Parque da Festa Nacional do

Pinhão, reuniu mais de 50 profissionais que atuam junto

aos Regimes de Próprios de Previdência Social – RPPS.

O objetivo do encontro foi avaliar as exigências do

Ministério da Previdência Social para o cálculo atuarial

dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Como resultado do simpósio, foi formada comissão

de representantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina

para tratar dos assuntos relacionados ao cálculo atuarial.

A comissão foi formada por dois atuários, dois

procuradores e seis gestores. Esta comissão teve a tarefa

de elaborar um documento de reivindicações

denominado "Carta de Lages", que foi apresentada no

44° Congresso da ABIPEM que realizou-se nos dias 16,

17 e 18 de junho de 2010, na cidade de Salvador – BA e

ao Ministério da Previdência Social.

No final do ano de 2010 terminará o mandato dos

atuais conselheiros do INDAPREV. Desta forma no mês

de novembro haverá eleição para a composição da nova

diretoria do nosso instituto (Conselhos de

Administração e Fiscal) para o período de 2011 a 2014.

INFORMAÇÕES GERAIS
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“Carta de Lages”, manifesto com preocupação dos gestores

com exigências do cálculo atuarial
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INFORMAÇÕES GERAIS

CONVITECONVITE

Em decorrência da existência de um
contrato de exclusividade existente com o
Bradesco, através do qual os servidores
s o m e n t e p o d e r i a m c o n t r a i r
empréstimos junto a este Banco e a cobrança
p o r e s t e d e j u r o s m a i o r e s d o
aplicado pelo mercado a

, através de sua
a s s e s s o r i a j u r í d i c a e e m
defesa dos servidores, ajuizou ação judicial
c o m o o b j e t i v o d e o b t e r ,
judicialmente, autorização para que os
servidores públicos possam contrair
empréstimos consignados em qualquer
instituição financeira.

Em data de 29 de julho de 2010 o Juiz
d e f e r i u a t u t e l a a n t e c i p a d a
autorizando que a

, autorize a contratação de empréstimos
consignados pelos servidores em qualquer
i n s t i t u i ç ã o f i n a n c e i r a a u t o r i z a d a
pelo Banco Central.

No decorrer do mês de agosto a

, estará
assinando convênios com instituições
financeiras juntamente com a Prefeitura para
que logo em seguida possamos autorizar novos
empréstimos com juros mais baixos,
beneficiando desta forma todos os servidores
associados.

Uma associação se faz com pessoas e
idéias. Idéias nós temos, agora só falta você se
associar.

Um grande abraço.

Rogério Wilson Theiss - Presidente
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ASSOSERVI- Associação dos Servidores

Públicos Municipais de Indaial, convida você

servidor do município de Indaial, para participar

do

Será uma grande oportunidade de

congregação entre todos os servidores Ativos,

Inativos, Pensionistas, Contratados

O torneio vai abranger as modalidades de

Bocha, Canastra, Dominó, Tênis de Mesa, Vôlei

de Quadra, Vôlei de Areia em duplas e Futebol

Suíço, com início em 04 de agosto, na Sociedade

Recreativa Pinguins, conforme tabela abaixo:

1º Torneio de Integração dos Servidores
Municipais.

(associados
ou não).

MAIORES INFORMAÇÕES

Fundação Municipal Esportes 3317-8855
Departamento de Informática 3317-8863
Assoservi 3333-5723

MÊS MODALIDADE INSCRIÇÕES INÍCIO

Agosto Bocha 30/07 04/08

Setembro Canastra
Dominó 30/08 08/09

Outubro Tênis  Mesa
Vôlei Areia 30/09 06/10

Novembro Vôlei Quadra
Futebol Suiço 30/10 03/11

Dezembro Festa de Encerramento
2010

04/12

PARTICIPE ! ESTA É A ÚNICA MANEIRA DE
CONQUISTARMOS NOSSO ESPAÇO PARA

LAZER
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O coffe break servido no evento foi patrocinado pelo
Banco Bradesco S/A, ao qual agradecemos.

Dr. Ricardo GiovenardiDra Nadir Cremer


