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PALAVRA DO PRESIDENTE

20 anos fazendo a 
diferença

Em 02 de maio de 1997, atra-
vés da Lei 373/97, foi criado 

o nosso Instituto de Assistência 
e Previdência Municipal – IAPM 
como órgão gestor do Regime 
Próprio de Previdência, vincu-
lando todos os servidores pú-
blicos municipais de Guarabira, 
com a importante missão de ga-
rantir aos servidores do Municí-
pio segurança, respeito e quali-
dade de vida na aposentadoria, 
abrangendo a previdência muni-
cipal.

Por que fazemos questão 
de ressaltar esta missão?

Porque passados vinte anos 
temos a certeza que os nossos 
servidores ganharam em aces-
so à presidência do Instituto, o 
servidor dispõe de toda atenção 
e o processo para aposentadoria 
tem mais rapidez e praticidade.

Hoje, com muito traba-
lho, eficiência e transparência 
o nosso IAPM ocupa o 3º lugar 
em patrimônio na Paraíba e já 
ultrapassamos a marca dos R$ 
45.000.000,00 (quarenta e cin-
co milhões de reais). A nossa 
responsabilidade tem aumenta-
do dia a dia com a fiscalização 
e aplicação dos recursos que ga-
rantem os pagamentos de 402 
aposentados e 63 pensionistas. 
E podemos afirmar que ainda 
nesta gestão triplicaremos o ta-
manho do nosso patrimônio fi-
nanceiro encontrado em 2013

Por isso, posso afirmar de 
forma categórica que a nossa in-
cansável busca por uma gestão 
eficaz tem sido, sem sombra de 
dúvidas, o nosso imenso desafio. 
O servidor é quem nos empolga, 
quem nos anima, quem nos mo-
tiva, nos fortalece a lutar para 
termos uma previdência por ex-
celência.

Enfim, continuaremos a fa-
zer a diferença. Viva o IAPM!

José Jeremias Cavalcanti 
PRESIDENTE DO IAPM

Mudando de Sede para mudar 
para melhor os serviços

Apesar de ser criado em 02 de 
maio de 1997, através da Lei 
Municipal 373, o Instituto 

de Assistência e Previdência Mu-
nicipal de Guarabira-PB foi esta-
belecido em sede física apenas 
em Junho de 1998, mais precisa-
mente localizado a Rua Epitácio 
Pessoa, no prédio onde está atu-
almente situada a Rádio Guara-
bira FM. Inicialmente, contando 
com a prestação de diversos ser-
viços de assistência à saúde de 
seus segurados e dependentes, 
o IAPM ganhou notoriedade na-
quele espaço com o atendimento 
a servidores públicos municipais 
e seus familiares de médicos de 
especialidades diversas.

Após pouco mais de 01 (um) 
ano, em agosto de 1999, o IAPM 
passou a se localizar a Avenida 

Sabiniano Maia, onde atualmen-
te está situado o Centro de Refe-
rência à Saúde da Mulher, mais 
precisamente onde funciona o 
Conselho Municipal de Saúde, 
ao lado do atual Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS), em 
um local que pertence a própria 
Prefeitura Municipal de Guara-
bira. Passando por 04 (quatro) 
Gestões nesta localidade, até 
hoje esse é reconhecido, errone-
amente, ainda como IAPM pelo 
longo tempo que o Instituto de 
Previdência foi situado ali, aco-
lhendo seus aposentados e pen-
sionistas. 

Devido à falta de espaço para 
a repartição de suas divisões, o 
IAPM se mudou, mais uma vez, 
agora passando a se situar na 
mesma Avenida Sabiniano Maia, 

contudo no lado oposto da Aveni-
da, em sede alugada. Procurando 
uma acolhida melhor, reuniu em 
um mesmo espaço os serviços de 
Junta Médica Municipal e a aco-
lhida de Aposentados e Pensio-
nistas, entre o período de Maio 
de 2013 a Maio de 2015.

No entanto, a sede do IAPM 
ficou novamente limitada em 
termos de espaço, e em Junho de 
2015 voltou a se mudar, locali-
zando-se em sua atual posição, 
Rua Osório de Aquino, 97, Cen-
tro, com uma localização mais 
próxima à sede da Prefeitura 
Municipal e com uma sede total-
mente climatizada, proporcio-
nando um ambiente de melhor 
acolhida aos seus segurados, 
além de uma mais adequada di-
visão de seus setores.
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De acordo com a observação 
dos resultados da Pesquisa 
Permanente de Satisfação 

observa-se que o atendimento da 
recepção e a limpeza e conser-
vação do IAPM estão avaliados 
em uma perspectiva ótima, com 
avaliação máxima (100,0%); 
não obstante, o atendimento te-
lefônico também apresenta uma 
satisfação considerável do ponto 
de vista dos respondentes, qua-
se 90% estão plenamente sa-

avaliados como satisfatórios 
parcialmente por uma parte dos 
respondentes, o que os trans-
forma em pontos-chaves de me-
lhora. No entanto, em uma ava-
liação generalizada de todos os 
aspectos, chegamos a uma mé-
dia de nota de 9,21, o que pode 
ser inferido que os pontos posi-
tivos se sobressaem aos demais 
aspectos, isso no ponto de vista 
dos usuários de nossos serviços. 

Diante dos resultados, o 
IAPM agradece aos que partici-
pam de nossa Pesquisa de Sa-
tisfação, pois essa oferece uma 
oportunidade ao Instituto de 
melhora contínua na Qualida-
de de seus serviços prestados e 
mostra-se atento e comprome-
tido a alcançar cada vez mais a 
excelência na prestação dos seus 
serviços.

Instituto em dia,
gestão aprovada!

O IAPM tem procurado se 
manter sempre em dia com 
as obrigações e exigências 

feitas pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba e o Ministério 
da Fazenda. Essas demandas são 
realizadas no intuito de verificar 
como está a gestão das Institui-
ções de Previdência, realizando 
controle externo da gestão de 
bens dessas instituições.

Nesse ano, tivemos as contas 
julgadas relativas aos anos de 
2013 (11 de julho), 2014 (09 de 
maio) e 2015 (23 de maio), to-
das aprovadas por unanimidade 
por aquela Corte de Contas. Com 
isso, só demonstra o compro-
misso do IAPM com o seu patri-
mônio, bem como a responsabi-
lidade de sua gestão.

De mesmo modo, fomos sub-
metidos a Auditoria Direta refe-
rente ao período de novembro 
de 2012 a dezembro de 2015 
pelo então Ministério da Previ-
dência Social, atual Ministério 
da Fazenda, realizada no início 
de 2016. Nessa, a nossa forma 
de gestão foi elogiada através do 
Relatório de Auditoria

Além do mais, estamos pres-
tando esforços contínuos para a 
renovação do CRP (Certificado 
de Regularidade Previdenciá-
ria), inclusive a última renova-

ção ocorreu de forma automá-
tica, ou seja, simultaneamente 
após o vencimento da anterior. 
Dentre os 36 itens exigidos para 
emissão do CRP estão o envio 
de informações de aplicações 
e investimentos mensalmente, 
através do DAIR (Demonstrativo 
de Aplicações e Investimentos 
dos Recursos), envio de infor-
mações dos valores repassados 
ao IAPM bimestralmente, por 
meio do DIPR (Demonstrativo 
de Informações Previdenciárias 
e Repasses), informações finan-
ceiras semestralmente através 
dos Demonstrativos Contábeis, 
prestar informações sobre o seu 
equilíbrio financeiro e atuarial 
anualmente, através do DRAA 
(Demonstrativo de Resultados 
da Avaliação Atuarial), com a 
exigência da elaboração de atu-
alização da Avaliação Atuarial 
todos os anos, dentre outros re-
quisitos. 

Diante de todas essas deman-
das impostas, o IAPM se mostra 
consciente da responsabilidade 
de sua gestão e está constante-
mente buscando boas práticas 
de gerência, administrando seu 
patrimônio sempre de forma 
sustentável e eficiente.
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EXPEDIENTE

Em pesquisa, beneficiários apontam
satisfação com os serviços do IAPM

tisfeitos com 
este tipo de 
atendimento 
prestado. Além 
do mais, a ra-
pidez no aten-
dimento apre-
senta-se acima 
de 80% com 
grau de satis-
fação pleno, o 
que pode ser 

considerado relevante do pon-
to de vista das boas práticas de 
atendimento evitar tempos de 
espera e uma resposta eficien-
te ao público que busca nossos 
serviços. Também estão avalia-
dos de forma muito satisfatória, 
o atendimento médico, prestado 
pela Junta Médica Municipal, e 
as instalações físicas do IAPM. 
Contudo, há de se ressaltar que 
esses três últimos pontos são 

Patrimônio do IAPM
representa mais de
R$ 45 mi em 2017
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R$ 11.808,34

R$ 18.060.533,54

R$ 21.042.123,13

R$ 27.069.902,53

R$ 31.995.508,71

R$ 37.938.879,86

R$ 45.953.901,32

Rendimento acumulado 
em 2017: 4.026.260,34, 
o que representa um 

crescimento de 10.03% du-
rante os últimos 11 meses 
Enquanto que a Meta Atuarial  
(IPCA + 6% aa) representa um 
crescimento de 8,06%

PATRIMÔNIO DO IAPM
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Digitalização dos processos:
mais organização e agilidade

SILVIO PONTES DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS Buscando a inovação e acom-
panhando as tendências da 
Era Digital, o IAPM está in-

tensificando um trabalho de di-
gitalização de todos os Processos 
de concessão de benefícios pre-
videnciários no intuito de buscar 
a rapidez na consulta desses Pro-
cessos em demandas futuras, ba-
seando-se no princípio da aces-
sibilidade.

Em média, cada proces-
so de aposentadoria possui 129 
páginas, perfazendo um total 
de 51.858 páginas entre os 402 
Processos de benefícios de apo-
sentadorias ativos no IAPM. Em 
relação aos Processos de pensão, 
estima-se que contenham 66 pá-
ginas, em um total de 63 Pro-
cessos desse tipo ativos, totali-
zando aproximadamente 4.158 
páginas. Além dos Processos 
ativos, em uma segunda etapa, 
pretende-se também digitalizar 
os Processos já inativos, ou seja, 

aqueles benefícios que não mais 
estão sendo pagos pelo Instituto.

Para concepção desse traba-
lho, contamos com o auxílio de 
04 (quatro) estagiários selecio-
nados através de convênio com 
o Centro de Integração Empresa 
Escola (CIEE) que estão apoian-
do as atividades administrativas 
do IAPM. Nessa atividade, os 
Processos estão sendo digitali-
zados desde o requerimento de 
concessão até a publicação da 
homologação feita pelo Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

A perspectiva é que até o 
final do primeiro trimestre de 
2018 se alcance a digitalização 
na integra de todos os Proces-
sos. Isso trará além de acessibi-
lidade citada, a possibilidade de 
assegurar o duplo acesso, desses 
Processos que consequentemen-
te levará a preservação do arqui-
vo contra degradações do tempo.

Recadastramento anual do servidor

V
ocê, aposentado ou pensionista do 
IAPM garanta a permanencia do seu 
benefício mantendo seu cadastro atua-

lizado. 
O recadastramento deve ser realizado 

no mês do seu aniversário. 
Compareça à sede do IAPM com seus 

documentos pessoais e o último contra-
cheque. 

Os que residem em outros municípios 
podem enviar cópias dos documentos pe-
los Correios, com a declaração de vida, 
sendo necessário o reconhecimento de 
firma em cartório. 

O recadastramento é indispensável. 

Maiores informações
(83) 3271-1266

A ideia do lançamento das 
edições do Memorial do 
Servidor Público Municipal 

surgiu a partir da concretiza-
ção da importância que há em 
nossos segurados como respon-
sáveis pelo engrandecimento e 
destaque de nosso município. 
Vindo a saber o papel do Esta-
do na vida de seus cidadãos, os 
serviços públicos são essenciais 
a proporcionar a qualidade de 
vida da população e os servido-

res públicos representam a ma-
terialidade dessas atividades. 

Diante de tudo que foi ex-
posto, concebe-se o Memorial do 
Servidor Público Municipal, com 
o apoio dos familiares dos ex-
-servidores, para que não se es-
queça, principalmente, daqueles 
servidores que por muito tem-
po estiveram contribuindo com 
nossa cidade em benefício de to-
dos os guarabirenses.

Memorial do Servidor:
resgate histórico e homenagem 
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Memorial do Servidor
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Aniversariantes de
Outubro

02 Josefa Batista de Brito
03 Severina de Aguiar
04 Uilson Batista de Souza
06 Maria Mendes de Pontes
06 Maria Jose de Lima Pereira
06 Marilita Nunes do Nascimento
07 Severina Davi da Silva
07 Eduardo Pontes da Silva
08 Gilberto José de Souza
10 Otacílio Rozeno da Silva
10 Maria Trajano de Almeida
10 Josefa Félix da Silva
12 Josileide da Silva Pereira
12 Ivonete Carvalho Coutinho
14 Nilza Ferreira Godoy
15 José Moises de Menezes
15 Josilene da Silva Lima
17 Maria da Costa Miguel
18 Maria Lúcia Pessoa Roseno
18 Maria de L. Ribeiro dos Santos
20 Severino Delfino
20 Maria José da Silva
21 Nilda Costa do Nascimento
21 Josefa Paulo da Silva
21 Maria da Luz Alverga Cabral
24 Damiana Alves Justino
25 Terezinha Batista Ginu
25 Severino Pontes Cardoso
26 Tereza Odete de Souza
26 Inácia Moura de Lucena
26 Marluce dos Santos Tomaz
28 Maria Cristina Militão Xavier
30 Teresinha da Silva Narciso
30 Mirani Calixto
30 Antônia Alves dos Santos

Aniversariantes de
Novembro

01 Ivonete Fernandes Pereira
02 Maria de Lourdes da S. Souza
05 Josefa de Assunção Claudino
05 Maria Jose da Conceição
05 Antonia da Silva Rodrigues
06 Maria das Graças Costa da Silva
07 Maria do Ceu Pinheiro da Silva
07 Maria Luiza de Pontes Costa
08 Dalvanira Lucena
08 Maria Veronica de Araujo
10 Maria Alves de Pontes
11 Maria Jose Rodrigues dos Santos
11 Maria de Lourdes M. de Souza
11 Ineide do Nascimento Marques
13 Ivanilda Gomes de Lima Silva
14 Inacio Vasconcelos da Silva
14 Josefa Henrique da Costa

14 Maria de Lourdes da S. Santos
15 Liliane Barbosa Lopes
16 Jose Belo dos Santos
16 Helena Ananias de Pontes
19 Miguel Alves de Souza
20 Roque Ferreira
20 Odete Lima da Silva
20 Antonio Vicente Francisco
23 Olivia Faustino Soares
25 Izabel Santos da Silva
25 Maria Fabricio da Silva
26 Maria das Gracas M. de Araujo
26 Maria Jose Galdino dos Santos
26 Severino Avelino de Oliveira

Aniversariantes de
Dezembro

01 Maria Lúcia Nicássio Lima
02 Marly Victor da Silva
04 Tertulina Batista de M. Silva
05 José Nivaldo da Silva
05 Naide Ferreira da Silva
06 Maria José de Oliveira
08 Maria Cardoso da Silva
08 Edilia Isidro
08 Adélia Maria da Conceição
08 Maria da C. da Silva Nobrega
10 Antônio da Silva
12 Maria da Penha B. de Souza
12 Maria da Conceição O. de Araújo
14 Maria Margarida S. dos Santos
15 Expedito Soares de Lima
18 Zuleide Fernandes Gomes
18 Cilene Anacleto de Souza
20 Sebastião Pereira da Silva
20 Cícera Xavier
20 Benicio Marinho Da Silva
20 Severina Vicente Dias
23 Maria das Graças M. dos Santos
24 José Ferreira da Costa
24 Olinete de Lucena Rodrigues
24 Maria Lúcia de Sales Lima
25 Maria das Graças B. de Oliveira
25 José Luna
25 Lindalva Maria Alves Ferreira
26 Josilene Alves
29 Lindalva Francisco da Silva

Parabéns,
Saúde e Alegria

"Felicito a todos que fazem 
o IAPM, pelas conquis-
tas alcançadas nestes 20 

anos de empenho e esforço para 
construção de uma previdência 
municipal com credibilidade e 

muito reconhecimento por par-
te de nossos servidores públicos 
municipais, inclusive os servi-
dores públicos da nossa Câmara 
Municipal, segurados deste ins-
tituto."

"É com muita alegria que 
felicito o IAPM em seu 
20º aniversário, data 

que temos muito a comemorar, 
desde seu patrimônio de 45 mi-
lhões em caixa até a concessão 
de 8 Certificados de Regulari-
dade Previdenciária em nossa 
gestão. As emissões dos CRP’s 
após criteriosa análise pelo Mi-
nistério da Fazenda represen-
tam o nosso compromisso com 
a previdência municipal e acima 
de tudo com os servidores públi-

cos municipais que têm seu fu-
turo previdenciário assegurado 
a partir de uma gestão respon-
sável e exitosa, a prova disso é 
que alcançamos, em Setembro 
de 2017, um saldo positivo em 
nossas reservas previdenciárias 
que representam o montante de 
45 milhões de reais. De tal forma 
parabenizo aos que fazem nosso 
Instituto e a todos os servidores 
públicos que creditam ao IAPM 
forte confiança."

Chefes do Executivo
e Legislativo parabenizam
IAPM por marco de 45 mi 

Neide de Teotônio
Presidenta da Câmara

Municipal de Guarabira

Zenóbio Toscano
Prefeito de Guarabira
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Perícia Médica:
garantia de direitos e cuidados 

com a saúde do Servidor

A Perícia Médica trata-se de atividade médica administrativa que 
avalia a concessão de benefícios em função de doença, que im-
possibilite o servidor de trabalhar, como também analisa pos-

síveis prejuízos a saúde ocasionados por determinadas atividades 
profissionais. Nesse órgão, são concedidos os benefícios de auxílio-
-doença, em razão de incapacidade temporária ao trabalho, licença-
-maternidade, em detrimento do nascimento de filho de servidora 
gestante, e aposentadoria por invalidez, que se define pela inca-
pacidade definitiva que não permita ao servidor desenvolver suas 
atribuições.

A Junta Médica do IAPM de Guarabira é composta por 03 (três) 
médicos: Humberto Evangelista de Brito, Sérgio Zózimo Chaves de 
Carvalho e Pedro Flávio Maroja Ribeiro. Com funcionamento por 
agendamento, presencial ou por telefone (3271-1266), com atendi-
mento segunda-feira, terça-feira e quinta-feira, sempre no horário 
da manhã, tendo uma reunião mensal (Junta Médica), ocorrida pre-
ferencialmente na primeira segunda-feira do mês, para análise de 
casos mais complexos.

Qualificação garante
melhor serviço

Nossa equipe tem buscado constantemente processos de qualificação através da participação em eventos que garantem ainda mais conhe-
cimentos e geram mais qualidade nos serviços do Instituto.

Eventos que o IAPM esteve
13/01 – Treinamento para envio de informações dos Concursos e 
Benefícios Previdenciários, realizado pelo TCE/PB, Centro Cultural 
Ariano Suassuna, TCE – João Pessoa/PB

08 a 10/03 – 29º Seminário Nacional de Previdência Social, Realiza-
do pela ABIPEM, Centro de Convenções, Florianopólis/SC

12/05 – I Seminário Estadual de Previdência: O RPPS e sua sustenta-
bilidade em tempos de crise, Realizado pelo TCE/PB e ASPREV/PB, 
Centro Cultural Ariano Suassuna, TCE – João Pessoa/PB

27 a 29/06 – 51º Congresso da ABIPEM, realizado pela ABIPEM, 
Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, Maceió/AL

14/07 – II FOGESPREV - Fórum de Gestão Previdenciária, realizado 
pela ASPREV/PB, no Auditório Paulo Bonavides – Faculdades Inte-
gradas de Patos, Patos/PB

17/07 – Treinamento SAGRES Diário, realizado pelo TCE/PB, Centro 
Cultural Ariano Suassuna, TCE – João Pessoa/PB

11/08 – III FOGESPREV – Fórum de Gestão Previdenciária, realizado 
pela ASPREV/PB, no Auditório do SEBRAE/PB, Guarabira/PB 

31/08 – Palestra RPPS: CENÁRIO E PERSPECTIVAS/ESTRATÉGIAS 
DE INVESTIMENTO, realizado pela Caixa, na Sala de Treinamento 
da Superintendência Regional da CAIXA, João Pessoa/PB

18 a 20/09 - 17º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, 
realizado pela ANEPREM, Curitiba/PR 

26/09 – Circuito BB de RPPS, realizado pelo Banco do Brasil, Centro 
Cultural Ariano Suassuna, TCE – João Pessoa/PB

16 e 17/10 - Curso “GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL – RPPS COM SUPORTE DA CONTABILIDADE, realizado pela 
ASPREV/PB, Centro Cultural Ariano Suassuna, TCE – João Pessoa-PB

EVENTOS QUE O IAPM ESTEVE EM 2017

MÉDICOS HUMBERTO EVANGELISTA, SÉRGIO ZÓZIMO E PEDRO FLÁVIO MAROJA
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Realização do Censo Previdenciário

Visto a importância do Cen-
so Previdenciário para os 
Regimes Próprios de Previ-

dência Social (RPPS), o Institu-
to de Assistência e Previdência 
Municipal de Guarabira (IAPM) 
propôs a Prefeitura de Guarabi-
ra/PB a realização do Censo Pre-
videnciário.

De caráter obrigatório, Cen-
so Previdenciário tem por fina-
lidade a atualização dos dados 
cadastrais com informações so-
ciais, funcionais e financeiras. 
Muitas vezes, os servidores não 
entendem a importância de com-
parecer ao Censo Previdenciário 
e qual sua finalidade para o Re-
gime de Previdência. Sua reali-
zação não é supérflua, pelo con-
trário, o retorno para o servidor 
é grandioso e compensador, ten-

do em vista, que este possibilita 
a manutenção das informações 
correta dos servidores atualiza-
das, contagem do tempo de con-
tribuição para a aposentadoria e 
manter um controle atuarial.

As informações cadastrais 
atualizadas são importantes já 
que o servidor pode mudar de 
domicilio, trocar o número de 
telefone, modificar o estado ci-
vil, entre outras alterações, dei-
xando o município ciente dessas 
mudanças.

O Censo Previdenciário 2017 
ocorreu entre os dias 05 de ju-
nho e 31 de julho de 2017, com 
servidores efetivos da Prefei-
tura de Guarabira, da Câmara 
Municipal de Guarabira e os be-
neficiários do IAPM. O recadas-
tramento aconteceu na sede do 

IAPM, localizado à Rua Osório 
de Aquino, 97, no Centro de Gua-
rabira/PB. 

Com o objetivo de evitar fi-
las, os servidores ativos e os 
inativos foram convocados, em 
ordem alfabética, para entregar 
os documentos exigidos no Cen-
so Previdenciário (RG, CPF, Car-
teira Profissional, Certificado de 
Escolaridade, entre outros.)

O horário de atendimento do 
IAPM foi ampliado para melhor 
se adequar os servidores e be-
neficiários.  Sem intervalo para 
o almoço, o IAPM permanecia 
aberto das 7h às 18h, de segun-
da a sexta-feira, exclusivamen-
te. Todas as informações sobre 
o Censo foram divulgadas pelas 
redes sociais, além de disponibi-
lizar o teleatendimento para es-

clarecimento das dúvidas.
No total, foram recadastra-

dos 1.383 servidores ativos e 
282 inativos, totalizando quase 
100% de cobertura dos ativos e 
60,64 % dos inativos, ressaltan-
do que quanto aos inativos há 
obrigatoriedade de recadastra-
mento anual, preferencialmente 
no mês do seu aniversário, o que 
fez diminuir a presença desses 
no Censo.

Os documentos coletados fo-
ram digitalizados em formato 
PDF, afim de evitar excesso de 
volume, manter o fácil acesso 
aos dados e a garantir a segu-
rança das informações. Foram 
digitalizados cerca de 17.200 
documentos e após a digitaliza-
ção os dados foram inseridos no 
programa de Gestão de Pessoal.

Renovação da Mobília: mais conforto para
usuários e servidores a custo baixo para o IAPM

A  maior parte da mobília do 
IAPM foi totalmente substi-
tuída através de mais uma 

parceria com a Caixa Econômica 
Federal e a ONG Moradia e Ci-
dadania, os móveis doados ao 

IAPM foram: 02 armários altos, 
05 armários baixos, 10 fichários 
de aço, 10 gaveteiros volantes, 
04 racks, 09 mesas de trabalho 
com conexão triangular, 03 me-
sas circulares para reuniões e 03 

longarinas de 02 lugares.
O IAPM reforma e recupera 

partes danificadas ou desgasta-
das desses móveis e economiza 
na aquisição de novo mobiliário.

Parte dos móveis doados em 
2013 foram repassados para di-
versas Secretarias do Município, 
gerando economia para o Insti-
tuto e também para a Prefeitura.

MOBÍLIA DOADA

REALIZAÇÃO DO CENSO NO IAPM
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