
Olívia Zucato Athaíde assume em substituição a Edson Pina

Para a obtenção
da Aposentadoria volun-
tária nas regras perma-
nentes e transitórias das
emendas nº 20/98 e
41/2003, reformadoras
d o a r t . 4 0 d a
Constituição, exigem a
i m p l e m e n t a ç ã o d o s
requisitos “tempo de
carreira” e “tempo de
efetivo exercício no cargo
em que se dará a aposen-
tadoria”.

Ass im, quando
qualquer ente federativo
se propõe a discutir e
reestruturar as carreiras
do se rv i ço púb l i co ,
através de novo Plano de
Cargos, Carre i ras e
Salários (PCCS), uma
d ú v i d a l o g o s u r g e ,
p r inc ipa lmen te para
aqueles servidores que
e s t ã o p r ó x i m o s d a
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Reestruturação do PCCS não prejudica aposentadoria
aposentadoria: vou ser
prejudicado em minha
aposentadoria visto que
minha carreira e/ou meu
cargo serão reorganiza-
dos?

F e l i z m e n t e a
resposta é não. Porque a
transformação operada
pela lei não pode incidir
na situação pessoal do
servidor e criar novas
condições para aposen-
tadoria. Portanto, o
tempo anterior no cargo
transformado, reclassifi-
cado ou reenquadrado
deve ser considerado
como tempo no novo
cargo, sob pena de
inconstitucionalidade da
lei.

Mesmo direito tem
também os servidores
aposentados titulares de
cargo efetivo e as pen-

sões dos seus dependen-
tes que foram concedidos
pelo critério da paridade.
Esses benefícios serão
r e v i s t o s n a m e s m a
proporção e na mesma
data, sempre que se
modificar a remuneração
dos servidores em ativi-
dade, sendo também
estendidos a eles todos e
quaisquer benefícios ou

vantagens posteriormen-
te concedidas aos servi-
do res em at i v idade ,
inclusive quando decor-
rentes da transformação
ou reclassificação do
cargo ou função em que se
deu a aposentadoria ou
que serviu de referência
para a concessão da
pensão, na forma da lei.

Vantagens decorrentes de transformação de cargo são
estendidas aos inativos pelo critério da paridade

O direito de petição
nada mais é do que a
garantia que todo indivíduo
possui de defesa de seus
direitos perante os Poderes
Públicos ou de levar ao
conhecimento de tais
poderes fato ilegal ou
abusivo que contrarie o
interesse público, por meio
de simples requerimento
direcionado a autoridade

O direito de petição do segurado junto ao IMPRO

admin is t ra t i va . Es tá
previsto expressamente na
Constituição Federal em
seu artigo 5º, inciso XXXIV,
alínea “a”.

O I M P R O é
au ta rqu ia mun i c i pa l
integrante do Executivo,
estando assim sujeito aos
ditames do dispositivo
constitucional acima citado,
ou seja, qualquer cidadão

e, principalmente, os
segurados podem exercer
seus direitos por meio de
requerimento dirigido aos
Gerentes ou ao Diretor
Executivo, não necessitan-
do da assistência de
advogado, já que o pedido
possui natureza informal.

Neste sentido o
Procurador jurídico do
IMPRO, Dr. Danilo Ikeda
Caetano, ressalta que o
segurado não apenas pode
solicitar diretamente a
concessão de aposentado-
ria, de salário-maternidade,
de abono de permanência,
por exemplo, mas também
formular requerimentos
tidos como mais comple-
xos, como a revisão de
cálculo dos proventos de

aposentadoria para a
inclusão de alguma verba,
recursos para a autoridade
superior (Diretor Executivo,
Conselho Curador) ou
mesmo a solicitação de
pagamento de valores
retroativos de pensão por
morte.

Toda a pretensão
que o segurado deseja
exercer junto ao IMPRO
pode ser concretizada de
forma direta, mediante o
preenchimento de formulá-
rio ou por requerimento sem
forma predefinida, todavia,
se o segurado se sentir mais
confortável com a contrata-
ção de um advogado
poderá fazê-lo, haja vista
não ex is t i r qua lquer
impedimento legal.

O segurado pode protocolar sua pretensão por via direta no IMPRO
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Onze anos informado bem o segurado
Desde março de

2 0 0 3 , q u a n d o f o i
realizada a primeira
edição do informativo do
Impro o objetivo sempre
foi o de mostrar a
t r a n s p a r ê n c i a e a
honestidade com que o
órgão trabalha. Outro
papel do informativo é
tirar as dúvidas gerais da
m  a  i  o  r  i  a d  o  s
assegurados e mostrar
as atitudes a serem
tomadas em relação aos
problemas.

Gilmar de Paula – Fiscal de tributos aposentado

“O informativo é muito importante, pois está trazendo notícias
e números que trazem tranquilidade ao servidor. Também é
muito importante para tranquilizar e mostrar a situação
financeira da instituição. Isto tudo dá clareza ao trabalho.”

Guilherme Moreira dos Santos
Agente de Vigilância na Escola Municipal Princesa Isabel

“É informativo é muito importante para os servidores
conhecerem o trabalho do IMPRO e ver tudo o que tem sido feito
de melhorias. Todos os órgãos deveriam fazer isso para o
servidor ficar ciente do que é ofertado.”

Terezinha Ferreira Moreno
Auxiliar Administrativo no Centro de Saúde
Conjunto São José

“Considero o IMPRO uma instituição séria e ativa que passa a
nós segurados transparência e confiança. Sempre
preocupados em informar dados financeiros e demais assuntos
do instituto. Que a equipe do Impro continue com esse trabalho
eficiente que vem prestando aos seus segurados.”

Antônio dos Santos
Técnico de Sinalização / Setrat

“Esta é a melhor forma de divulgar o serviço prestado aos
funcionários. O jornal é de fácil leitura e tira muitas dúvidas,
além de nos deixar conscientes dos benefícios do Impro”
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“Acho muito importante esse material e essa transparência do
órgão, principalmente ao que diz respeito a prestação de
contas. A informação chega aos segurados de forma clara e
ajuda muito a tirar dúvidas”

Neuza Silva da Costa
Auxiliar de Enfermagem
no Centro de Saúde
Nossa Senhora do Amparo
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Parabenizamos os servidores que trocaram de idade nos meses de Abril e Maio
deste ano, abraçando a cada um através dos servidores abaixo relacionados:

Aniversariantes

EMEI MACHADO DE ASSIS

Rosimeire de Paulo 25/04 e Moiselina Alves de
Sousa 16/05.

A exemplo de anos
anteriores, a equipe
diretiva do IMPRO iniciou
a realização de encontros
específicos para repassar
i n f o r m a ç õ e s s o b r e
seguridade social no
regime próprio de previ-
dência.

Os encontros são
agendados a partir da
solicitação das unidades
que definem o horário
mais adequado para
reunir toda a equipe do
segmento com o objetivo
de receber informações e
esclarecer dúvidas gerais
e pessoais.

N o p r i m e i r o
quadrimestre de 2014 a
diretoria do IMPRO esteve
nas escolas Carimã,
Gleba Dom Bosco, Albino
Saldanha Dantas e na
Emei Ely Carlos Silva
Nunis. Para a servidora

Formação Previdenciária novos encontros em 2014

Vanuza de Castro Euzébio
lotada na Emei Ely Carlos
Silva Nunis a formação é
uma oportunidade única
de esclarecer dúvidas que
os segurados têm e
deixam passar por falta de

tempo e até interesse. “As
visitas são importantes e
v á l i d a s e d e v e r i a m
acontecer em todas as
unidades, foi um encontro
esclarecedor.”Afirmou ela.

As solicitações de

a g e n d a m e n t o p a r a
encontros para capacita-
ção devem ser efetuadas
diretamente com a Gerente
d e a d m i n i s t r a ç ã o ,
Lindinalva Alves da Silva
no telefone 3423 3964.

PATRIMÔNIO

Adilson Ferreira Aguiar – 04/05

PROCURADORIA GERAL

Dra. Marinelly de Araújo V. Orlato 18/04
e Dra. Tania Maria Cardoso S. Amâncio

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVANIA
CAIC

Aparecida Mitie Sassagima de Carvalho -
08/04, Gláucia Gonçalves de Melo - 09/04,
Vilma de Souza Rampazo - 24/04, Alice
Teresinha Botton - 25/04, Kelly Lima Bolognez -
12/05, Gislene Maria Dias - 15/05 e Paulo
Alberto Custodio - 15/05

ESCOLA MUNICIPAL 14 DE AGOSTO

Deocleciano Nunes da Silva 14/05 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Elvira Sampaio de Oliveira 17/05, Idhila
Juliethe Lopes de Souza 17/05 e Maria
Auxiliadora de Oliveira S. Taques 24/05

Encontro realizado na EMR Gleba Dom Bosco
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Aposentados e Pensionistas Municipais
Para oferecer mais tranqüilidade no ano de 2014, a

Gerência de Finanças e Investimentos do IMPRO publica o
Calendário Anual, apresentando as datas de pagamento dos
benefícios. Com a programação, fica muito mais fácil planejar
sua vida.Agora é só conferir as datas e se programar.

Calendário 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS

2014 já deu sinais de que será um ano de muito
trabalho para a Gerência de benefícios, afinal apenas
neste primeiro trimestre foram implantadas dez
aposentadorias, sendo quatro por tempo de
contribuição, duas por invalidez, duas por idade e duas
compulsórias; e ainda seis pensões por morte.

Por este motivo a Gerência de benefícios
reestruturou-se para melhor atender os segurados
reorganizando o atendimento do Instituto da seguinte
forma: Um atendente para protocolo geral, seguindo o
molde adotado pela Prefeitura Municipal de
Rondonópolis, e outros três atendentes para informação
e instrução de processos de declaração previdenciária,
requerimentos de benefícios e certidões.

A Gerente de benefícios, Olívia Zucato Athaide,
que retornou da licença maternidade em meados de
março, acredita que desta forma sua equipe poderá
colocar em prática toda a capacitação recebida no ano
de 2013 e ainda tornar mais ágil todo o tramite
processual dos requerimentos protocolados pelos
segurados.

Além de uma obrigação, é uma satisfação
informar aos nossos participantes, patrocinadores e
colaboradores sobre os dados financeiros do IMPRO,
que sempre primou pela transparência e ampla
divulgação das suas contas, assim fortalecendo os
laços de confiança para boa governança do RPPS.
Ressaltamos a dedicação do Conselho Fiscal, que
mensalmente contribuiu com um olhar criterioso á
gestão dos recursos e apresentando sugestões de
melhores práticas para prestação de serviços
qualificados.

Na opor tun idade apresen tamos um
demonstrativo sintético das contas do 1º Bimestre
deste ano, onde demonstramos a nossa reserva
financeira, como também a arrecadação obtida e os
gastos com o custeio administrativo e os pagamentos
dos benefícios previdenciários.

Importante lembrar que as mesmas
informações são encaminhadas de forma analítica ao
Ministério da Previdência Social, Receita Federal,
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a
Prefeitura de Rondonópolis, sendo periodicamente
submetidas a Auditorias in loco das citadas instituições,
onde é averiguada a conformidade com as exigências
legais aplicada aos regimes próprios de previdência
social.

WELLINGTON DE MOURA PORTELA
Gerente de Finanças e Investimento

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Bimestre de 2014

Valores Consolidado dos Meses de Janeiro e Fevereiro

VALOR R$

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 91.679.670,92

TOTAL 91.679.670,92

RECEITA

CONTRIBUIÇÕES 2.014.027,54

RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRA 59.123,65

TOTAL 2.073.151,19

CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 500,00

CONTRIBUIÇÃO AO SERV SAÚDE 4.149,51

DIARIAS 2.810,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.022,04

MATERIAL PERMANENTE 7.180,32

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.770,35

SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA 3.944,60

SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA 65.150,72

SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 169.759,42

TOTAL 279.286,96

CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADOS 1.446.454,63

PENSÃO POR MORTE 380.044,73

SALÁRIO MATERNIDADE 165.786,71

TOTAL 1.992.286,07

FONTE: Balancete de Janeiro/14 e Fevereiro/14 do IMPRO

Reorganização de espaço para
melhor atender em 2014

Protocolo eletrônico, mais uma funcionalidade para os segurados do IMPRO


