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Util Card

Agora os aposentados do IPRESBS podem utilizar o cartão Util Card em todos os
estabelecimentos conveniados. Antes só o convênio com Farmácia era permitido, agora o
benefício foi estendido para toda a rede conveniada (Supermercados, Postos de Combustível e
outros). Mais opções para os segurados do Instituto.

Previdência Complementar

O município de São Bento do Sul ﬁnalizou o processo seletivo especial para o Convênio de
Adesão ao Regime de Previdência Complementar (RPC), ﬁrmado com a Fundação Banrisul de
Seguridade Social. Agora o convênio segue para a aprovação da PREVIC, em Brasília. A adoção
do RPC é uma determinação da Emenda Constitucional nº 103/19, e garante a regularidade do
Certiﬁcado de Regularidade Previdenciária (CRP), que habilita a administração municipal a
receber transferências voluntárias federais e estaduais, celebrar empréstimos e convênios.

Compensação Previdenciária

A compensação previdenciária é o repasse ﬁnanceiro entre o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, nos casos de averbação de tempo
de contribuição, originado de outro regime, para efeito de aposentadoria. A compensação
acontecerá nos casos em que o servidor averbou tempo de contribuição vertido à época para o
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, mediante apresentação de Certidão de Tempo de
Contribuição - CTC emitido pelo INSS ou em situações na qual o RPPS certiﬁca através de CTC

os períodos nos quais houve contribuição previdenciária e foram averbados junto ao INSS por
ocasião do benefício de aposentadoria. O IPRESBS teve uma receita a título de compensação
previdenciária no valor de R$ 2.919.200,17 no ano de 2021.

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

Rentabilidade da Carteira de Investimentos (Fev/22):

Evolução Patrimonial do IPRESBS:

Contribuintes x Segurados (Fev/22):
Servidores Ativos: 2.047
Aposentados: 742
Pensionistas: 193

Atendimentos:
Perícias Médicas: 65
Atendimentos: 1054

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