INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

INFORMATIVO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
O Instituto de Previdência do Município de Terra Roxa – SP, vem através do presente informar a todos
os SERVIDORES DO MUNICÍPIO, que a Prefeitura Municipal está em dia com suas obrigações de depósitos
tanto da parte FUNCIONAL(valores descontado em holerite dos servidores) alíquota de 11% ao mês e parte
PATRONAL(aporte financeiro de responsabilidade da Prefeitura) alíquota atual 17,81% ao mês e atualizado
recentemente através da Lei 1.322 de 04 de dezembro de 2018 após cálculo atuarial para o percentual de
22,70% (valor total) a ser cumprido a partir de janeiro de 2019.
Constam sim PARCELAMENTOS realizados referentes a parte PATRONAL, que estão sendo pagos em
dia com juros e correção monetária, parcelamentos esses calculados e firmados junto ao MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA devidamente aprovados pela CÂMARA MUNICIPAL.
A de ressaltar ainda que esses parcelamentos se deram por falta de REPASSE DA PARTE PATRONAL e
em MOMENTO ALGUM FORAM RETIRADOS valores da Previdência do Município para uso da Prefeitura
Municipal, pois isso é INCONSTITUCIONAL.
A LEI 9717 que Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, e alei do do instituto
1213/2014, define que os recursos dos RPPS só podem ser utilizados para PAGAMENTO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
Em 2019 o Instituto completará 5 (cinco) anos de sua existência, encontra – se em uma fase de
consolidação do seu trabalho, é um instituto forte e com todas as condições de suprir as expectativas de seus
segurados a longo prazo.
No ano de 2019 começará a conceder os primeiros benefícios de Aposentadoria, atualmente o
Instituto Municipal de Previdência Social do Município de Terra Roxa é responsável pelo pagamento de 5
(cinco) benefícios de Pensão por morte, e mensalmente paga os benefícios de Auxílio Doença, Salario
Maternidade, e Salario Família dos servidores vinculados do Regime Próprio de Previdência.
A situação financeira, sem encerrar o mês de dezembro de 2018, o Instituto Municipal de Previdência
Social do Município de Terra Roxa, possui em caixa mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) esses
recursos estão aplicados conforme determina o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, nos bancos Santander,
Bradesco, e Caixa Econômica Federal.
No próximo mês(no dia 11/01/2019), haverá eleição para escolha de novos membros para conselho
administrativo e conselho fiscal, que deverá ser composta por SERVIDORES MUNICIPAIS e
VEREADORES(indicados pela Câmara Municipal) no qual serão responsáveis em ajudar na gestão e fiscalização
do INSTITUTO.
Os servidores interessados em participar das eleições deverão ir a prefeitura até o dia 08/01/2018
para fazer requerimento de sua inscrição.
Quaisquer informações referentes ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, estaremos a
disposição dos SERVIDORES MUNICIPAIS que são os únicos interessados.
Sem mais para o momento, desejamos a todos os SERVIDORES um Natal cheio de paz e Alegria e que
o Ano Novo seja repleto de realizações e muita prosperidade.
Atenciosamente,
A DIREÇÃO
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