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OFÍCIO Nº 326/2014            
 
 

         Santa Inês, 05 de Dezembro de 2014 
 

ExmoºSr. 
Coordenador-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos 
Esplanada dos Ministérios Bloco. F, Anexo A 
Sala 450 – 4º Andar – CEP 70.059-900 
 
 
Assunto: Defesa referente ao Ofício Circular nº 01-SPS do exercício de 2005.  
 
 

Senhor Coordenador 
 
 
Vimos através deste, encaminhar a V.Exª., esclarecimentos quanto ao Ofício 01-SPS, 

proveniente de expediente, onde foi detectado que se encontra registrado no Sistema Cadstro de 
Regime Próprio de informações dos Regimes Públicos de Previdencia Social – CADPREV a 
vinculação dos servidores desse Município ao Regime Geral de Previdência social RGPS do 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS– 
Estado do Paraná, como segue em anexo. 

 
 
Respeitosamente 
 
 
 
 

Rua Governador Munhoz da rocha, 200 – Centro 
CEP 86.660-000 – Santa Inês- PR 
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DEFESA REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 
01/SPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTA 
INÊS– Estado do Paraná,   
 
Foi verificado que se encontra registrado no Sistema de 

Cadastro de Regima Pr[oprio de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – 
CADPREV a vinculação dos servidores desse Município apo Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS. 

Tendo em vista a publicação da Portaria MPS nº 172 de 
11/02/2005, que nos arts, 6º e 7º, previu regras distintas para emissão da CRP, dos municípios 
que ainda são responsáveis pela concessão ou manutenção de benefícios, solicitamos que Vossa 
Excelência envie a esta Secretaria, no prazo de trinta dias do recebimento do presente Ofício, as 
seguintes informações relativas aos servidores do Poder Executivo e Legislativo municipal. 

 
a) Nomes e remunerações dos servifores ativos titulares de 

cargo efetivo em relação aos quais o ente seja 
responsável pela concessão de benefícios em razão da 
implementação dos requisitos necessários a sua 
concessão da cinvulação ao RGPS 

b) Nomes dos inativos e pensionistas e correspondentes 
valores dos proventos e das pensões cuja manutenção 
esteja sob a responsabilidade do ente, ainda que sejam 
utilizados recursos do tesouro, e 

c) Especificação das disponibilidades de caixa, bens 
direitos e ativos do regime próprio em extinção, 
inclusive os vinculados a fundos com finalidade 
previdenciária, e correspondentes valores apurados na 
data da vinculação dos servidores ao RGPS. 

 
 
 

Resposta: 
O Município de Santa Inês, extinguiu o Instituto de 

Previdência de acordo com a lei Municipal nº 221 de 22/03/2004, desde esta data vem arcando 
com as aposentadorias e pensões dos aposentados e pensionistas do município que se 
aposentaram anteriores a lei. 

Estamos enviando em anexo relação dos servidores ativos 
de Fevereiro de 2004, anteriores a lei 221/2004, juntamente com a relação dos servidores 
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inativos e pensionistas, os quais estão sendo solicitados nas letras ‘a’ e ‘b’ do ofício nº 01/2005 
– SPS. 

Declaramos que o Instituto de Previdência do município de 
Santa Inês, não possui nenhuma disponibilidade de caixa, nem direitos e ativos e nem 
vinculados com outras finalidades previdenciárias, conforme poderá ser revisto ainda em uma 
outra oportunidade foi encaminhado para Previdência oficio nº 152/2013 o qual reforça o que 
estamos expondo, o qual responde a letra ‘c’ do citado ofício. 

 
Solicitamos que seja efetuada a alteração do ente da 

situação em extinção para Regime Geral de Previdência, visto que as pendências do Ofício 
Circular 01/2005 SPS foram cumpridas conforme segue acima explanadas. 

Solicitamos que após averiguado todas as informações  
aqui apontadas no intuito de regularizar  as pendências da Ofício Circular 01/2005 SPS, 
este Ministério possa mudar para Regular o Caráter contributivo, o Demonstrativo 
Previdenciário. Nos colocamos a disposição para quaisquer outras informações que forem 
necessárias. 

P. Deferimento 
 
 
 
 
 
 

 
 


