
 

 

   

 
EDIÇÃO Nº 13 – MAIO/2019 

40 ANOS DA SIAS 
 
Hoje a SIAS completa 40 anos de existência! 
 
Criada por iniciativa de servidores do IBGE, originariamente para atuar na Campanha Ibgeana 
contra a Tuberculose (1950), a SIAS passou a operar no segmento de previdência complementar 
em 1979, com o objetivo de administrar plano de benefícios para complementar a aposentadoria 
dos empregados do IBGE, então vinculados ao regime CLT, e seus beneficiários.  
 
A Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade - SIAS teve suas atividades iniciadas em 
29/05/1979, nos termos da Resolução IBGE R. PR-10/79, de 16/05/79. Pela Portaria nº 1.474, de 
11/04/1979, o Ministro da Previdência e Assistência Social aprovou o primeiro Estatuto da SIAS, 
bem como o seu funcionamento, conforme publicação no Diário Oficial da União de abril de 1979. 
 
Atualmente a SIAS administra plano de benefícios de aposentadoria por invalidez e pecúlio (Plano 
RJU) para cerca de 6.500 servidores ativos do IBGE e aposentados pelo Regime Jurídico Único, 
pagando mensalmente benefícios de aposentadoria por invalidez e pensão para cerca de 250 
assistidos. Aos servidores do IBGE aposentados pelo regime CLT, a SIAS mantém plano de 
benefícios de complementação de aposentadoria e pensão (Plano CLT), garantindo pagamento 
mensal de benefícios para cerca de 520 assistidos. Além disso, encontra-se aberto para adesões 
o PrevSIAS, plano instituído e de contribuição definida com 5 anos de existência e mais de 1.000 
participantes, entre servidores e ex-servidores do IBGE, funcionários e ex-funcionários da SIAS e 
seus familiares.  
 
Os participantes e assistidos da SIAS também têm à disposição serviços assistenciais como plano 
médico-hospitalar, odontológico, seguro de vida, emergências médicas e seguro de automóveis 
com preços mais atrativos que os de mercado, oferecidos por meio de renomadas 
operadoras/seguradoras contratadas. Hoje são mais de 10.000 vidas inscritas.  
 
Após 40 anos de história, a SIAS permanece com o compromisso de buscar novidades e 
melhorias, atuando para a maior satisfação de seus participantes e assistidos que confiaram e 
confiam na missão da SIAS.  Muito obrigado a participantes, assistidos, beneficiários, IBGE, 
prestadores de serviços e a todos aqueles que estão ao lado da SIAS para que ela possa cumprir 
a sua missão! 
 
 

SIAS, há 40 anos presente no seu futuro! 

RJ, 29 de maio de 2019. 
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