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CARTILHA PREVIDENCIÁRIA 

DO IMP 

EDIÇÃO 2021 

 

 

 

 

 

O horário de Funcionamento 

do IMP é de Segunda à Sexta-

feira de 08:00 às 11:00 e de 

13:00 às 16:00. 

 

 

 

 

• Entre em contato com o IMP:  37-3249-3766. 

• Deixe seu número de celular no IMP e participe do           

grupo de WhatsApp.  

• Mantenha atualizado seus dados no Instituto. 

• Acesse o site do IMP: www.imp.mg.gov.br 

• Acesse o FALE CONOSCO pelo site. 

http://www.imp.mg.gov.br/
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A edição desta cartilha é em atendimento ao Pró-Gestão e está 

centrada no trinômio: conhecer, transformar e confiar. 

Qualquer mudança que se queira é precedida de diagnóstico da 

situação e mesmo que seja impressionante, uma parte 

significativa dos servidores não conhece o seu instituto de 

previdência, genericamente chamado de RPPS – Regime Próprio 

de Previdência Social. O conhecimento associado às 

transformações, às mudanças proporcionam a confiança. 

Confiança no presente, confiança no futuro, confiança no 

instituto. 

 

A atual gestão do IMP tem primado pela capacitação de seus 

servidores, de seus conselheiros e dos servidores. Um sem 

número de cursos, seminários, lives, congressos, tem sido 

utilizados como ferramentas nessa busca de constante 

atualização e capacitação. Nosso lema tem amparo em Alvim 

Toffler: aprender, desaprender e reaprender. Sempre! 
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Paulo Freire, este grande pensador, imortalizado em suas obras e 

benquisto por todos aqueles que veem na educação um 

instrumento de transformação da sociedade ajuda-nos a 

compreender a realidade presente, em toda a sua complexidade. 

O Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 

Itaúna, tem apostado, e muito, nos últimos quatro anos no 

Programa de Educação Previdenciária. Mais uma vez recorre-se a 

ele, Paulo Freire para afirmar que “se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 

É necessário conhecer, educar para transformar e confiar! 

Esta cartilha busca oferecer aos servidores e à sociedade 

conhecer a organização e o funcionamento do órgão municipal de 

previdência dos servidores públicos municipais, o IMP. 
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SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL: 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. (Art. 194, da CF) 

 

Nota-se da imagem acima que a saúde e a assistência social 

independem de contrapartida dos assistidos. O contrário ocorre 

com a previdência social que ao mesmo tempo é direito mas é um 

dever pela obrigatoriedade da filiação e da contribuição. 

SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

A Previdência Social é uma espécie de seguro para que 

trabalhadores e servidores públicos estejam protegidos em 

eventos como incapacidade para o trabalho ou quando da 

aposentadoria. Além disso garante a seus dependentes em caso 

de morte a pensão. 



 

5 
 

Existem os seguintes tipos de previdência: 

 

Os empregados das empresas privadas são filiados ao RGPS/INSS 

e os servidores públicos aos RPPS que em Itaúna recebe o nome 

de IMP. 

SOBRE O IMP/ITAÚNA 

O IMP nasceu em 1º de julho de 1994 quando foi criado pelo 

saudoso Prefeito Bandinho, Hidelbrando Canabrava Rodrigues. 

Sua missão é garantir os benefícios previdenciários aos servidores 

efetivos e aos seus dependentes, segundo os ditames legais, 

visando a um futuro sustentável para o segurado, para o IMP e 

para o próprio Município.  

 

Ele tem por atividade-fim administrar o presente e assegurar o 

futuro, prestando serviços com eficiência e eficácia no âmbito da 

seguridade social.  

Veja a organização funcional do IMP no organograma: 
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SOBRE OS VALORES E PRINCÍPIOS:  

Seus valores e princípios são: ética, 

probidade, transparência, inovação, 

profissionalismo, comprometimento, 

celeridade, efetividade, respeito e 

sustentabilidade. 
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SOBRE A ORIGEM DO DINHEIRO NO IMP – CUSTEIO 

Os recursos financeiros, o dinheiro, para 

manter as aposentadorias e pensões vêm 

das contribuições dos servidores ativos e 

inativos, das contribuições da Câmara, 

Prefeitura e SAAE; dos aportes financeiros, 

dos parcelamentos de débitos e dos 

rendimentos das aplicações financeiras. 

Os servidores contribuem de 11  a 16 por cento e a contribuição 

patronal é de dezesseis e trinta por cento. 

 

 

SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IMP  

Todos os recursos financeiros do IMP são aplicados seguindo as 

normas legais federais.  

Veja o gráfico a seguir: 
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SOBRE AS PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IMP 

Após a promulgação da Emenda 

Constitucional 103, o IMP só pode 

custear aposentadorias e pensões 

por morte. Os demais benefícios 

que antes eram pagos passaram a 

ser custeados pelo órgão onde o 

servidor trabalha. 
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SOBRE A NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO IMP 
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A partir de 2017 a 

diretoria geral  do 

IMP tem procurado 

alimentar o site do 

instituto com a 

maior quantidade 

possível de 

informações. Veja 

algumas das 

inúmeras informações disponíveis: 

➢ Calendário de pagamentos a aposentados e pensionistas. 

➢ Calendário de reuniões dos órgãos colegiados. 

➢ Atas das reuniões dos colegiados e do Grupo de Trabalho da 

Previdência. 

➢ Contratos firmados pelo IMP. 

➢ Portarias, decretos, resoluções, leis. 

➢ Boletim informativo. 

➢ Informes importantes. 

➢ Eventos do IMP. 

➢ Materiais para leitura e pesquisa. 

➢ Simulador de aposentadoria. 

➢ Materiais relacionados a educação previdenciária. 

➢ Seja um conselheiro. 

➢ Nomes, cargos e atribuições dos servidores do IMP. 

Caso você procure e não localize com facilidade utilize o 

campo de “busca” no alto da página à esquerda. 

Se a informação que você procura não está disponível entre 

em contato com o IMP para que ela possa ser adicionada. 
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