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INFORMATIVO IPSSC 

“Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. 
Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portan-
to hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e princi-
palmente viver.” Dalai Lama 
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Caro segurado, 

É com muita satisfação que anunciamos nosso pri-
meiro informativo em 25 anos de existência. O pri-
meiro de muitos, assim esperamos. O objetivo deste 
é apresentar o Instituto de Previdência dos Servido-
res de Cajamar a todos, especialmente àqueles se-
gurados que conhecem superficialmente a sua previ-
dência, bem como àqueles que não dispõem de 
oportunidade para acesso ao Portal da Autarquia na 
rede mundial de computadores, por meio do nosso 
site www.ipssc.sp.gov.br. Periodicamente, objetivare-
mos informar oficialmente aos segurados acerca dos 
trabalhos desenvolvidos na Autarquia, a fim de evitar
-se que se obtenha notícias inverídicas a respeito 
das atividades e das providências adotadas. A cada 
informativo abordaremos um tema, todos voltados a 
estrutura e funcionamento da Autarquia. Neste pri-
meiro, abordaremos a estrutura organizacional do 
Instituto, vez que estamos na iminência de eleger-
mos nossos Conselhos Administrativo e Fiscal. A 
participação do segurado é imprescindível na esco-
lha daqueles que os representarão na deliberação e 
fiscalização das atividades do Instituto. Participe, co-
labore, atue e defenda sua Previdência. Ela é a sua 
garantia para aposentadoria tranquila. 
 

Vera Lúcia dos Santos Nascimento 
Diretora Executiva do IPSSC 

Informativo do IPSSC Junho de 2018 — 1ª Edição 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR 

                              ESTADO DE SÃO PAULO  

Apresentação do IPSSC 
Em 15 de maio de 1992, através da Lei Complementar nº 4 foi 

instituído o FPC – Fundo de Previdência do Município de Caja-

mar, estando em vigor atualmente a Lei Complementar nº 59, 

de 24 de março de 2005 e suas alterações, a qual dispõe so-

bre a instituição do regime de previdência social dos servido-

res públicos titulares de cargos efetivos do Município.  

O IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de 

Cajamar é uma Autarquia do Município de Cajamar, com auto-

nomia gerencial, administrativa e financeira, e responsável 

pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos ser-

vidores públicos titulares de cargo efetivo no Município, tendo 

por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacio-

nalização dos benefícios previdenciários para os seus segura-

dos, dependentes e pensionistas. 

A estrutura administrativa do IPSSC encontra-se regulamenta-

da pela Lei Complementar nº 124, de 27 de janeiro de 2011, e 

nos termos legais sua gestão é composta pela Diretoria Exe-

cutiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

Com exceção da Diretoria Executiva que tem sua nomeação e 

exoneração a critério do Prefeito(a) do Município, os órgãos 

colegiados são compostos por membros eleitos e por mem-

bros indicados, conforme será explanado mais a frente. 

Nesta edição 

 Apresentação do 

IPSSC 

 Estrutura do IPSSC 

 Conselhos Admi-

nistrativo e Conse-

lho Fiscal 

 Eleição Conselho 

Administrativo e 

Conselho Fiscal 

https://www.pensador.com/autor/dalai_lama/
http://www.ipssc.sp.gov.br
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Observa-se que na Estrutura Administrativa do IPSSC o Conse-

lho Administrativo é um órgão colegiado soberano, seguido pelo 

Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva, os quais, em con-

junto com os demais Departamentos da Autarquia fazem a ges-

tão do RPPS em Cajamar, com a finalidade de garantir a me-

lhor aplicação dos recursos previdenciários para garantia dos 

benefícios existentes e futuros dos segurados ativos, aposenta-

dos e pensionistas do IPSSC. 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Será exercida por Diretor Executivo, ocupante de cargo de provi-

mento em comissão, atualmente, de livre nomeação e exoneração 

pelo Prefeito Municipal, ao qual compete observar as decisões, 

regras e determinações do Conselho Administrativo, executar os 

serviços de arrecadação das contribuições dos servidores munici-

pais e dos entes de direito público do Município, aplicar os recursos 

disponíveis da autarquia, conceder benefícios previdenciários aos 

segurados e seus dependentes, bem como executar outras ativida-

des atinentes a gestão autárquica. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Ao Conselho Administrativo, órgão soberano de deliberação coleti-

va, cabe tomar decisões importantes sobre o regime de previdência 

social dos servidores, em especial autorizar a alienação de bens do 

Instituto, aprovar a política de investimentos, estabelecendo nor-

mas para a aplicação de recursos financeiros, aprovar a proposta 

de diretrizes orçamentárias e do orçamento da autarquia, julgar 

recursos interpostos contra atos da Diretoria Executiva e decidir 

sobre o parcelamento de débitos previdenciários com o IPSSC, 

entre outras atribuições legais. 

O Conselho Administrativo é formado por 7 (sete) mem-

bros e seus suplentes, sendo 4 (quatro) eleitos pelos 

servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, 

da Câmara Municipal, autarquias e fundações, 2 (dois) 

indicados pelo Prefeito e 1 (um) indicado pela Mesa da 

Câmara Municipal.  

 

CONSELHO FISCAL 

Ao Conselho Fiscal cabe fiscalizar o cumprimento das 

decisões do Conselho Administrativo e as ações da Di-

retoria Executiva, em especial emitir parecer ao Conse-

lho Administrativo sobre os balancetes mensais e o ba-

lanço anual da autarquia, opinar previamente sobre a 

aquisição ou alienação de bens imóveis, acompanhar a 

execução dos planos anuais do orçamento e fiscalizar a 

aplicação dos recursos do IPSSC e a concessão dos 

benefícios previdenciários, entre outras atribuições le-

gais. 

O Conselho Fiscal é formado por 5 (cinco) membros e 

seus suplentes, sendo 3 (três) eleitos pelos servidores 

ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, da Câmara 

Municipal, autarquias e fundações, 1 (um) indicado pelo 

Prefeito e 1 (um) indicado pela Mesa da Câmara Munici-

pal. 

ESTRUTURA DO IPSSC 

DIRETORIA 

EXECUTIVA

DEPTO. DE BENEFÍCIOS 
DEPTO. ADMINISTRATIVO

E FINANCEIRO

CONSELHO 

ADMINISTRATIVO

CONSELHO FISCAL

DEPTO. JURÍDICO

NÚCLEO DE 

CONTROLE INTERNO 

Divisão Administrativa

Divisão de Contabilidade 
e Finanças

Divisão de T.I. Divisão de Cadastro

Divisão de Concessão
de Benefícios

Div. Perícia e Atendimento

ao Segurado

Divisão de Assist. Social

ORGANOGRAMA  DO IPSSC 
 Lei Complementar nº 124/2011 
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CALENDÁRIO ELEITORAL 
 

Período de Inscrição: 07/06/2018 a 27/06/2018 

Propaganda eleitoral: 28/06/2018 a 31/07/2018 

Período de Votação:  19/07/2018 a 31/07/2018 

Apuração e Resultado: 31/07/2018 

 

Conforme já mencionado neste informativo, O Conselho Administrativo é composto por 7 (sete membros, sendo 4 (quatro) eleitos, e o 

Conselho Fiscal é composto por 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) eleitos. 

Neste ano ocorrerão as eleições para escolha dos 4 (quatro) membros do Conselho Administrativo e dos 3 (três) membros do Conselho 

Fiscal, e seus respectivos suplentes. 

As eleições serão realizadas mediante votação on-line por meio do site www.ipssc.sp.gov.br/eleicoes2018, de forma direta e secreta, 

nos locais de votação, conforme calendário abaixo. Poderão votar todos os servidores ativos, os aposentados e também os pensionistas 

do IPSSC. 

É de fundamental importância a participação dos servidores nesta eleição, seja concorrendo a uma das vagas para os Conselhos, seja 

votando, pois você faz valer o seu direito de beneficiário da Previdência Social municipal, através da representação dos segurados e 

pensionistas na gestão do IPSSC, visando à garantia dos direitos aos benefícios presentes e futuros. 

COMO POSSO CONCORRER NAS ELEIÇÕES? 

Somente podem ser membros dos Conselhos Administrativo ou Fiscal, eleitos ou indicados, servidores titulares de cargo de provimento 

efetivo na Prefeitura, na Câmara e no IPSSC, bem como os aposentados pelo IPSSC. 

Para concorrer, você deve fazer a sua inscrição, mediante preenchimento do formulário constante da última página deste informativo e 

entrega-lo diretamente na sede do IPSSC, na Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia, Cajamar/SP. Leve um documento 

de identidade com foto e uma declaração de vínculo, que pode ser obtida na unidade de recursos humanos do órgão no qual você tra-

balha ou no próprio IPSSC se você for aposentado. 

POSSO DIVULGAR A MINHA CANDIDATURA? 

Sim. O IPSSC fará a divulgação dos candidatos, contendo um breve currículo funcional (com as informações prestadas no momento da 

inscrição) no site www.ipssc.sp.gov.br/eleicoes2018. Mas o próprio candidato poderá divulgar sua candidatura nas repartições públicas, 

podendo utilizar-se de panfletos volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do candidato. 

A propaganda eleitoral dos candidatos poderá ser feita, conforme cronograma de eleição, contudo, o candidato deve respeitar o bom 

andamento dos trabalhos das repartições. 

É vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas 

e assemelhados nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou a que eles pertençam, e nos de uso comum. 

Também é proibido uso de jornais e informativos distribuídos por Associações ou Sindicatos para veiculação de propaganda elei toral, 

bem como a realização de discursos em ambiente de trabalho, comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização no período de 

propaganda eleitoral. 

ONDE OCORRERÃO AS ELEIÇÕES E A APURAÇÃO DOS VOTOS? 

As eleições e apuração serão realizadas conforme calendário abaixo. Sendo que o resultado será divulgado as 17:10hs do                          

dia 31/07/2018 no site www.ipssc.sp.gov.br/eleicoes2018. 

ELEIÇÃO 2018 
CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL  

LOCAIS DE VOTAÇÃO 
Em todo o período de votação  

Sede do IPSSC e Portal do Segurado IPSSC - 

www.ipssc.sp.gov.br/eleicoes2018 

 

Em datas a serem definidas: 

Paço Municipal; Diretoria de Educação; e Diretoria de 

Saúde; e Câmara Municipal 

A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL É UM PATRIMÔNIO DO SERVIDOR.  

VALORIZE-A. PARTICIPE DA GESTÃO DO IPSSC CONCORRENDO OU VOTANDO NAS 

ELEIÇÕES 2018. 



 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR 

ESTADO DE SÃO PAULO  

ELEIÇÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPSSC 2018 
 

 
 

               FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 

 

 
 

Foto 

 
3x4 

Nome do Candidato:   

RG:   Órgão Expedidor:   Data Expedição:       /     / 

CPF:   Naturalidade:   UF:   

Nome da Mãe:   

Poder ou Órgão: (     ) Executivo (     ) Legislativo (     ) Autarquia 

Concorrerá a vaga na categoria: (     ) Ativo (     ) Inativo  

Conselho que pretende concorrer: (     ) Administrativo (     ) Fiscal 

Eu,___________________________________________, residente e domiciliado no endereço: 

_________________________________________________________________nº_________

Bairro:__________________ Cidade: ___________________ CEP:_____________________ 

Telefones: (     ) ___________________________ Celular: (     )________________________ 

e-mail: ______________________________________, AUTORIZO o Instituto de Previdência 

Social dos Servidores de Cajamar, disponibilizar no site do IPSSC link Eleições 2018, minha 

foto 3 x 4, acompanhado do nome de Candidato e da mensagem abaixo escrita, aos eleitores 

vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Cajamar 

MENSAGEM AO ELEITOR—A DISPONIBILIZAR NO SITE LINK ELEIÇÕES 2018 (Máximo 3 linhas) 

 

 

 

 

 

Cajamar, ___ de ______________ de 2018. 

  

  

______________________________________ 

Assinatura do Candidato ao Conselho 
 


