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O IPRESBS

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul –
IPRESBS, criado em 01 de outubro de 1997 através da Lei Municipal n° 084 e regido pela Lei
Municipal n° 1718, de 24 de novembro de 2006, é uma entidade autárquica, de personalidade
jurídica de direito público interno, com autonomia ﬁnanceira e administrativa, veio em
substituição ao FAPES – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos, para
custear os benefícios relativos à previdência social dos servidores públicos e seus dependentes
da administração direta, autárquica e fundacional do município de São Bento do Sul.

O Instituto é responsável por avaliar e conceder aos seus segurados os benefícios de
Aposentadoria e Pensão por Morte. Para garantir esses benefícios e um futuro ﬁnanceiro

saudável, a administração se faz com base na otimização dos recursos projetados para os
próximos 75 anos, através de Avaliação Atuarial realizada anualmente. O saldo ﬁnanceiro é
aplicado em investimentos que aliam solidez e rendimento condizente à meta atuarial.

IPRESBS Obtém Certiﬁcação PRÓ-GESTÃOr e da

pessoa
Em fevereiro de 2020 o IPRESBS aderiu ao Pró-Gestão (Programa de Certiﬁcação Institucional e
Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios). O Pró-Gestão RPPS tem por objetivo incentivar os RPPS a
adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos
seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a
sociedade.
Após um ano de ajustes para se adequar às normas, o IPRESBS recebeu em fevereiro deste ano
a auditoria presencial, conseguindo atingir todos os requisitos exigidos e obtendo assim o
Certiﬁcado Nível I.

Recadastramento dos Servidores Inativos - 2021

O IPRESBS informa que, em virtude da Portaria 005/21, o recadastramento dos servidores
inativos que aniversariam nos meses de Março, Abril e Maio estão temporariamente suspensos.
Sendo assim, não haverá bloqueio de benefícios por falta do recadastramento. Devido ao estado
atual da pandemia de COVID-19 na cidade e região, providências estão sendo tomadas para
manter o controle da disseminação do vírus. Os demais serviços continuam funcionando
normalmente, mediante agendamento.

Aplicativo AtendeNet para serviços do IPRESBS

O aposentado e pensionista do IPRESBS agora pode consultar a sua Folha de Pagamento e
baixar o Informe de Rendimentos para declaração do Imposto de Renda diretamente pelo
celular. É só baixar o aplicativo AtendeNet, fazer o pré-cadastro e entrar em contato com o
atendimento do Instituto para a liberação da senha. Em breve novos serviços serão

disponibilizados para maior comodidade do segurado.

O IPRESBS em Números
Acompanhe alguns números do Instituto e se mantenha informado:

Rentabilidade da Carteira de Investimentos:

Evolução Patrimonial do IPRESBS:

Contribuintes x Segurados (Março/21):
Servidores Ativos: 2.179
Aposentados: 701
Pensionistas: 183

Atendimentos:
Perícias Médicas (Até Março/21): 128

Canais de Atendimento:
3633-4466
3633-4466
atendimento@ipresbs.sc.gov.br
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