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Ipasem-NH

Ipasem - Construindo um vínculo de confiança, assistindo e protegendo o Servidor Público.

EDIÇÃO 18 - Julho/Agosto 2013

INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Ipasem é convidado pelo TCE-RS a implantar projeto piloto
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

Municipais de Novo Hamburgo (Ipasem-NH) foi escolhido 
como instituição piloto para a implantação do processo eletrô-
nico (e-TCERS) no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

A primeira etapa de funcionamento do processo eletrônico 
(e-TCERS) no Tribunal de Contas do Estado (TCE) inicia no 
mês de agosto com os processos das aposentadorias municipais 
e até lá o Ipasem-NH realizará todos os seus processos de 
aposentadorias por esta nova plataforma, de forma virtual e 
com digitalização de documentos.

Conforme a Assessora do Gabinete da Presidência do TCE-
RS, Cristina Assmann, que esteve no Ipasem-NH para comuni-
car esta decisão (foto), esse novo projeto atende a uma necessi-
dade do TCE-RS de unificar cadastros, além de auxiliar na 
redução de papel e na agilidade dos processos. "Não irá nada 
mais físico ao TCE", comenta.

Ela destacou ainda que a escolha do Ipasem-NH como 
instituição piloto deve-se ao trabalho realizado pelo Instituto e 
pela referência positiva do Ipasem-NH em seus processos. 
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O que a Previdência lhe oferece?
   Auxílio Doença

  É a remuneração recebida durante a licença para tratamento de saúde. O auxílio-doença será devido ao 
segurado que ficar incapacitado para a sua atividade funcional, qualquer que seja a causa, por mais de 15 dias 
consecutivos, a contar do 16º  dia inclusive, da incapacidade e enquanto permanecer nessa condição.

    Em outras palavras, a partir do 16º dia de doença, o Ipasem-NH passa a arcar com o ônus financeiro do 
afastamento. Ocorre um acerto financeiro entre o Ipasem-NH e a Prefeitura / Câmara de Vereadores / Hospital 
Municipal / Comusa, o qual não envolve diretamente o servidor.

 Os procedimentos para usufruir a licença para tratamento de saúde são: o segurado(a) deverá encaminhar 
o atestado/laudo médico (acima de 15 dias) junto ao setor de RH da Prefeitura / Câmara de Vereadores / 
Hospital Municipal / Comusa, no prazo máximo de 48 horas, que será anexado ao comunicado de auxílio-
doença, tal comunicado de auxílio-doença deverá ser encaminhado a Equipe de Perícia Médica do Ipasem-
NH, no prazo de 24 horas.

  * A concessão do auxílio-doença depende da verificação da condição de incapacidade, mediante exame 
médico-pericial a cargo da entidade. O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, 
independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a 
cargo do Instituto, processo de reabilitação profissional por ele prescrito.

* Não será devido auxílio-doença à segurada que se encontrar em Licença Gestante.
* O valor do Benefício que o segurado em auxílio-doença perceberá é igual ao salário de contribuição 
para a previdência do Ipasem-NH.

Conforme a Diretora-Presidente do Ipasem-NH, 
Eneida Genehr, ser indicados a iniciar o projeto é 
muito importante, pois o Ipasem prima pela qualidade 
da sua gestão.



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Temos neste informativo boas notícias a dar para nossos 
segurados e dependentes, notícias estas que trazem benefícios a 
nosso Instituto e que fortalecem nossa imagem. Começamos pelo 
convite do Tribunal de Contas do nosso Estado de implantar um 
projeto piloto de processos eletrônicos, prova de que o andamento 
de nossos processos tem se destacado de forma positiva. 

Também fomos selecionados em edital do governo federal de 
modernização de RPPS e receberemos de forma gratuita censos e 
materiais de informática. E, para que esta conquista fosse 
concretizada contamos com o esforço de nossos colaboradores. 
Fica meu agradecimento a todos que ajudaram.

São bons frutos colhidos, resultados de um trabalho coletivo e 
que também vai além de Novo Hamburgo, o que mostra na 
matéria da página 4.

Também quero desejar boas-vindas  e um bom trabalho ao 
novo Diretor de Administração Geraldo de Araújo.

Ótima leitura!

Informativo do Instituto 
de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais 

de Novo Hamburgo

Diretora-Presidente
Eneida Genehr

Diretor de Administração
Geraldo de Araújo
Conselho Fiscal

Alberto de Marco de Carvalho, Eliana 
Beatriz Berlitz e Sérgio Gilmar Klein 

Conselho Deliberativo
 Adão Marcolino Teixeira, Delci João 

dos Santos, Elci da Silva Torma,  
Gilberto dos Reis, José Dolina, 

Leandro Troggian Ventura, Rosiane 
Enes Bueno e Neri de Oliveira 

 Adriana Seibert de Oliveira
MTB 13.499/RS

 Zero Hora

 4.500 exemplares

Administração do Ipasem-NH

(presidente)

Jornalista Responsável

Impressão

 Tiragem

EXPEDIENTE:

Assumiu no dia 21 de junho o novo Diretor 
de Administração do Ipasem-NH, Geraldo de 
Araújo. Ele que integra o Conselho 
Deliberativo do Instituto e o presidiu de julho a 
dezembro de 2012, é funcionário público 
municipal desde 1998, integrante da Guarda 
Municipal. "Aceitei o convite certo do com-
promisso que o Ipasem tem com os segurados e 
seus dependentes e na responsabilidade de 
trabalhar em busca da sustentabilidade e 
excelência do nosso Instituto", comenta.

Conheça o novo Diretor de Administração
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   Salário Família
    O salário-família é o benefício concedido a(o) segurada(o) do Ipasem-NH, considerado(a) como de baixa 

renda, pela legislação pertinente, na proporção do respectivo número de filhos e/ou a eles equiparados nos 
termos, valores, condições e limites estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.

    Fará jus ao salário-família o segurado de baixa renda, por filho ou equiparado (enteado ou menor 
tutelado) de até 14 anos de idade ou inválido.      Servidores com remuneração até R$ 646,55 recebem por filhos 
até 14 anos R$ 33,16  e com remuneração entre R$ 646,55 e R$ 971,78  recebem por filhos até 14 anos R$ 23,36. 

  Auxílio Reclusão
   O auxílio-reclusão é o benefício previdenciário devido aos dependentes do servidor ativo de baixa renda, 

preso em regime fechado ou semi-aberto. É considerado de baixa renda o segurado que perceber remuneração 
bruta de até 971,78, sendo este valor revisto no mesmo índice e época do reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social.

O auxílio-reclusão será pago pelo Instituto aos dependentes da(o) segurada(o) reclusa(o) a partir da data de 
sua reclusão, mediante apresentação da certidão do efetivo recolhimento desta(e) à prisão, firmado pela 
autoridade competente e, suspenso durante o período em que estiver foragida(o) ou a partir da data de sua 
soltura. A continuidade da percepção do auxílio-reclusão fica condicionada à apresentação trimestral, pelo(s) 
dependente(s) beneficiário(s), de atestado firmado pela autoridade competente, de que a(o) segurada(o) 
continua reclusa(o).
Falecendo o(a) segurado(a) enquanto recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será 
automaticamente convertido em pensão por morte.



Ipasem é selecionado em 
edital de modernização

O Ipasem-NH foi selecionado em edital de seleção para 
adesão ao Programa de apoio à Modernização da Gestão do 
Sistema de Previdência Social (Proprev) - Segunda Fase, que 
busca apoiar técnica e financeiramente os Regimes Próprios 
de Previdência Social (RPPS).

Para ser selecionado no edital era necessário preencher 
uma série de requisitos e uma delas foi a realização do reca-
dastramento dos servidores ativos no ano passado. Também 
contaram pontos a participação dos servidores do Centro de 
Processamento de Dados (CPD) do Ipasem-NH, Eduardo 
Wickert e Geiso Pandolfi, de treinamento funcional, imple-
mentação do sistema e importação de dados.

Com a seleção, o Instituto está apto a receber, de forma 
gratuita do governo Federal, Censo Cadastral, Censo 
Funcional e Equipamentos de Informática.

O Ministério da Previdência Social (MPS), por intermédio 
da Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS), será o 
responsável pela gestão do Proprev - Segunda Fase, aplicando 
seus recursos da contratação de empresas para a realização de 
Censo Cadastral, Censo Funcional, aquisição de equipamen-
tos de informática e realização de assistência técnica para 
desenvolver estudos sobre a análise do equilíbrio financeiro e 
atuarial dos RPPS.

Até 22 de julho o Ipasem recebe a exposição do Projeto 
Expográfico da Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo 
Hamburgo. Por meio de fotografias é apresentada a situação 
dos arroios e a implantação do empreendimento de saneamen-
to Sistema Jusante de Esgotamento Sanitário de Novo 
Hamburgo - Etapa I do Arroio Luiz Rau. Também está exposta 
maquete do sistema de implantação de interceptores de esgoto. 
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Ipasem recebe Mostra Expográfica da Comusa

Pensão por Morte
A pensão por morte do segurado será paga aos seus dependentes, em conformidade com a legislação 

previdenciária vigente na ocasião do óbito do segurado.
Existindo mais de um pensionista, a pensão será rateada em partes iguais.
O benefício da pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de que trata o 
artigo 201 da Constituição Federal (R$ 4.159,00), acrescido de 70%  da parcela excedente a este limite, caso 
aposentado na dada do óbito.

Nenhum beneficiário poderá receber mais de uma pensão paga pelo Instituto, salvo os filhos de ambos os 
genitores segurados.

Extingue-se a pensão, quando extinta a parte devida ao último pensionista.
* Para dar início ao processo de pensão os dependentes devem se dirigir ao Instituto (Setor de Recursos 

Humanos) com documentação (lista na próxima página), protocolando a solicitação de pensão.

Em caso de morte presumida
Por morte presumida do segurado, que será declarada pela autoridade judiciária competente, será 

concedida uma pensão provisória, na forma estabelecida para a pensão normal. Mediante prova do 
desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus beneficiários farão 
jus à pensão provisória, verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará 
imediatamente, desobrigados os beneficiários, à reposição das quantias já recebidas.

Rosangela Mariano é 
escritora e ama a arte das 
pa lavras ,  como e la  
mesma define a sua 
paixão pela literatura. 
Aposentada pela rede 
municipal de ensino, é  
formada em Letras pela 
Unisinos, tem diversas  
participações em Antolo-
gias Poéticas e artigos 
publicados em jornais 
locais. É autora de 10 
livros, voltados aos 
públicos infantil, infanto-
juvenil, adolescente e, em 
suas obras recentes, 
crônicas e textos direcio-
nados à educação, para os 
leitores adultos. Para o 
segundo semestre, ela 
prepara outro livro. 

Entre as premiações, 
e m  2 0 0 4 ,  r e c e b e u  
medalha de prata pela 
análise do poema O 
M u n d o  d o  M e n i n o  
Impossível (de Jorge 
Lima) pela Academia 
Brasileira de Estudos e 
Pesquisas Literárias. Em 
2007, novamente recebeu 
medalha de prata, nessa 
mesma Academia, com 
ensaio sobre os poemas 

Cantinho do 
Segurado

do escritor Pablo Neruda. Pela 
Editora Litteris (RJ), o poema 
Metamorfose foi classificado em 
3º lugar no concurso literário 
Primavera/ Verão: estação do 
amor (2007) e, em 2008, partici-
pou da Antologia Um soneto para 
Machado de Assis. Em 2007 e 
2008, foi premiada com o 2º 
lugar, na Categoria Escritor, no 
Concurso Narrativas de Natal, na 
cidade de Dois Irmãos. Em 2008 
recebeu o troféu de 1º lugar, 
Categoria Escritor, pelo conto 
Presente, em Morro 
Reuter. Os poemas 
Momento e Sonho 
encontram-se nos 
ônibus de Esteio e 
Novo Hamburgo.

Conheça suas obras em 
www.litteris.com.br/hps\Rosangela Mariano.htm



Aposentadorias Concedidas - Abril, Maio e Junho Pensões 
Concedidas

Institutos e municípios conhecem estrutura do Ipasem
O Ipasem-NH recebeu nos 

últimos meses a visita de 
representantes de Institutos e 
Fundos de Aposentadorias e 
Pensões gaúchos e de Santa 
Catarina, que tem o Ipasem 
como modelo.

Os servidores além de 
conhecer a estrutura física do 
Instituto, também tiveram 
conhecimento da legislação 
adotada, sendo que a maioria 
demonstrou grande interesse 
pela área da Assistência. 
“Temos alguns projetos nessa 
área e o Ipasem é uma referên-
cia, comentou o servidor do 
Indaprev, de Indaial (SC), 
Paulo Ricardo Dornelles.

Também visitaram o Insti-
tuto, representantes do FAPS, 
de Sapucaia do Sul; IAPS, de 

Segurado: Arlindo Roos
Dependentes: Nair 
Terezinha Roos e 

Niviane Roos
Data: 11/05
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Bernadete Andelieri - 29/04
Carlos Augusto Bastos - 06/05
Aide Cerveira da Silva - 06/05

Geraldo Wecker - 06/05
Janice Loeblein - 06/05

Vera Sbardelotto - 10/05
Liria Fuhr Pasini - 13/05

Cleusa Fogaça - 13/05

Yara Pereira Feitosa - 13/05
Verani Aurelio - 17/05

Rejane Mossmann - 17/05
Adriana de Souza - 23/05

Luiz Neori dos Santos - 24/05
Neli Guimaraes - 03/06

Vani Scherer - 03/06
Cleonice Mara Pinto - 10/06

Marilena Barreto - 13/06
Ana Isabel Inacio - 17/06

Paulo Brizola - 17/06
Denize Dettenborn - 21/06
Marines Mombach - 21/06

Maria Ramme - 21/06
Maria Ines Leão - 21/06
Eva Guadalupe - 21/06

Paulo Ricardo Dornelles, colaborador do Indaprev, 
de Indaial (SC), junto à Diretora-Presidente

À esq. o Secretário Municipal de Gestão Pública, 
Ademir Pereira, e à dir. o Secretário Adjunto de 
Gestão Pública, José Roberto Pacheco, 
representando o Fundo de Aposentadoria e Pensão 
dos Servidores de Sapucaia do Sul (FAPS)

Equipe de servidores do Lajeado: Elizete Fatima de 
Souza Fonseca, Sonia Rejane Feldens Heydt, Peterson 
Kafer, a coordenadora jurídica do Ipasem, Rosana Seger, 
a Diretora-Presidente do Ipasem, Eneida Genehr, Ana 
Cristina Mallmann de Oliveira, Mara Lucia Crestani 
Goergen, Franki Bersch e Dirceu Vaz Goncalves (da esq. 
para dir.)

Quem são os dependentes do segurado?
- Cônjuge ou companheiro(a);
- Ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), mediante comprovação de percepção de pensão alimentícia;
- Os filhos não-emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválidos (atestado/laudo 

médico);
- Os pais, mediante comprovação de dependência econômica;
- Menor sob guarda/tutela, mediante apresentação do termo de guarda/tutela judicial;
Observação: para fins previdenciários, a existência de cônjuge, companheiro(a) e filhos como dependentes 

exclui a possibilidade de concessão de benefício para os pais; e a existência de pais como dependentes exclui a 
possibilidade de concessão de benefícios para irmãos.

Documentos comprobatórios necessários para validação do requerimento de pensão por morte:
* Cópia da Certidão de Óbito;                    * Cópia do Comprovante de Identidade do(s) requerente(s);
* Cópia do CPF do(s) requerente(s);         * Cópia da Certidão de Casamento (cônjuge);
* Cópia do Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone);
* Contra cheque (original) do último mês de vida;
* Carteira do Ipasem-NH e Unimed do(a) Segurado(a) Falecido(a);
* Conta Corrente de cada beneficiário (Caixa Econômica Federal).

Observação: As cópias, ou deverão ser autenticadas em cartório, ou o segurado pode optar 
por trazer o documento original e a cópia para que seja autenticada no IPASEM- NH.  

São Leopoldo; e alguns dos componentes 
do grupo nomeado por Portaria para inte-
grar a Comissão de Estudos do Plano de 
Carreira e do Regime Jurídico dos 
Servidores de Lajeado.  A visita técnica ao 
Ipasem teve o intuito de buscar ideias para 
possível implantação de fundo próprio de 
previdência para os servidores de Lajeado. 


