ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO
IPRESBS, GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE.

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e onze, na sede
do IPRESBS, situada na Rua Capitão Ernesto Nunes, número cinquenta e um, centro, no
município de São Bento do Sul, estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Do Deliberativo, presentes os Conselheiros
Ederval José Neidert, Renilda Furst Drevek, Carlos Espezin Lopes Filho, Adriana Bombassaro
Zanella, Jocemari Telma Teixeira, Amarildo Cabral da Silva e Leocy Maria Fendrich
Machado; do Fiscal, presentes os Conselheiros Marcos Gertler, Aluísio Oliveira Antunes,
Aldair Nancy Cubas, Irene Galkowski e Sandro dos Santos; e, representando o IPRESBS,
participaram o Diretor Presidente, Márcio Mallon, o Diretor Financeiro, Douglas Henrique
Olsen, a Assessora Jurídica, Juliana Drevek, a Contadora, Lucilene Zélia dos Santos Haidar
Barbosa, a Assistente Administrativa, Roberta Linzmeier e a Coordenadora de Serviços,
Camila de Oliveira. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul, Márcio
Mallon, que inicialmente agradeceu a presença dos conselheiros e solicitou à Secretária do
Conselho Deliberativo que procedesse a leitura da ata da reunião ordinária de janeiro do
corrente. Lida, colocou-a para discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em
seguida, apresentou os assuntos da pauta da presente reunião, sendo o PRIMEIRO
ASSUNTO: Concurso Público IPRESBS. As inscrições para o concurso público do IPRESBS
estavam abertas de 21 de janeiro a 20 de fevereiro do corrente, e puderam ser realizadas
única e exclusivamente através do Site disponibilizado pela empresa contratada:
www.msconcursos.com.br. Segundo o relatório da empresa promotora do concurso, 378
candidatos se inscreveram, sendo 17 para o cargo de Assistente Social, 336 para o cargo de
Auxiliar Administrativo, 3 para o cargo de Perito Médico Previdenciário e 22 para o cargo
de Programador. Seguindo o cronograma e de conformidade com o Edital, as provas serão
realizadas dia 20 de março do corrente. SEGUNDO ASSUNTO: Relatório de Atividades
2009/2010. Para o dia 23 de fevereiro do corrente, a Diretoria Executiva, com o apoio de
todos os servidores do Instituto, preparou uma apresentação das principais atividades
desenvolvidas pelos órgãos gestor e colegiado, no âmbito do IPRESBS, no primeiro biênio
de gestão desta administração municipal. Os dados foram compilados e a apresentação se
dará na Câmara Municipal a partir das 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos. Para o evento
foram convidados o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, o Deputado Estadual Silvio Drevek,
Vereadores, Secretários Municipais e Assessores da Administração Direta e Indireta,
Diretores, Servidores ligados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, e
todos os Conselheiros que estão no exercício do seu mandato, bem como aqueles que
atuaram no biênio 2008/2009. O objetivo, com esta prestação de contas, é proporcionar
aos interessados que prestigiarem esta iniciativa uma oportunidade de inteirar-se dos
resultados obtidos em prol do Instituto em 2009 e 2010 e dos desafios que pretende
superar no biênio 2011/2012. Posteriormente estes dados serão disponibilizados na página
do Instituto na Internet: www.ipresbs.sc.gov.br TERCEIRO ASSUNTO: Avaliação Atuarial
2011. Neste ano, novamente reeditou-se a parceria entre o IPRESBS e a Caixa Econômica
Federal com o intuito de realizar da Avaliação Atuarial sem custo para o Instituto. Como a
partir de 2011 a Avaliação Atuarial deve ser enviada ao Ministério da Previdência
impreterivelmente até o dia 31 de março, todos os dados iniciais e complementares
necessários à elaboração da citada avaliação já foram encaminhados aos profissionais da
Caixa Econômica Federal, em janeiro e fevereiro do corrente, para que o trabalho possa ser
concluído em tempo hábil e cumprir a determinação ministerial com vistas à manutenção

do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária. QUARTO ASSUNTO: Sede Própria. O
Diretor Presidente do IPRESBS informou que este assunto deverá constar da pauta da
reunião ordinária de março. QUINTO ASSUNTO: Migração das Contas Correntes à Caixa
Econômica Federal. A partir deste mês, sempre no dia 25, na Caixa Econômica Federal,
serão depositados os pagamentos dos benefícios mantidos pelo IPRESBS, bem como os
benefícios em extinção, mantidos pelo ex-FAPES. Em fevereiro, cerca de 90% (noventa por
cento) dos segurados receberão seus benefícios na nova instituição financeira contratada,
e a expectativa para o dia 25 de março é que este percentual se aproxime de cem. E,
considerando que o número de contas correntes pactuado quando da assinatura do
contrato original entre a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e a Caixa Econômica
Federal já fora superado, o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
referente a retribuição pecuniária pela migração das contas do Santander à Caixa
Econômica Federal será reivindicado para o mês de março do corrente. SEXTO ASSUNTO:
Isenção de Imposto de Renda. A pedido do Conselheiro Pedro Machado de Bitencourt, a
Assessora Jurídica do Instituto, Juliana Drevek, elaborou pesquisa acerca do direito da
isenção de Imposto de Renda relativo aos rendimentos de aposentadoria de paciente com
deficiência renal crônica. Assim, de conformidade com a Lei 7.713/88, em seu Art. 6º,
conclui-se que “Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (Redação dada pela Lei nº
11.052/2004). Para conseguir o benefício, basta solicitar a isenção junto ao IPRESBS. A
doença será comprovada por meio de laudo pericial, que é emitido pelo próprio Instituto,
sendo fixado prazo de validade, nos casos passíveis de controle. Se a isenção for pedida
após algum tempo de adquirida a doença, é possível pedir a restituição do Imposto de
Renda pago nos últimos 5 (cinco) anos. SÉTIMO ASSUNTO: Aplicações Financeiras. Foram
apresentados os extratos de janeiro de 2011, bem como distribuídas cópias do
Demonstrativo da Conta Bancos, onde constam todos os saldos das aplicações, bem como
cópias dos extratos dos três maiores Fundos de Investimento, contendo o percentual de
rendimento do mês de janeiro de 2011, sendo no Banco do Brasil (0,2371%) e na Caixa
Econômica Federal, num Fundo (0,2234%) e noutro 0,0054%. Fechando o primeiro mês de
2011 com reserva financeira de R$ 103.100.687,07. Embora os resultados apresentados
por dois fundos do investimentos tenham sido negativos no mês, esta oscilação é prevista
e ocorrência semelhante fora registrada, também, em maio do ano passado, recuperandose no decorrer do ano e superando a meta atuarial. OITAVO ASSUNTO: Agenda de
Reuniões Ordinárias. As reuniões ordinárias dos conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS
foram confirmadas para a última terça-feira de cada mês, fixando, a de março, próximo,
para o dia 29 (vinte e nove). Assim, nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião
foi declarada encerrada, da qual, para constar, eu, Renilda Furst Drevek, lavrei a presente
ata.-------------------------------------------------------------------------São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e dois de fevereiro de dois mil e onze.----------------
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