
INTRODUÇÃO 

Ribeirão Preto ainda sente as consequências de atos praticados contra o bem público, 

que aparentemente cessaram (e foram expostos à vista de todos) mediante os esforços 

da Operação Sevandija.  

Nossos olhos, porém, precisam se voltar também para outro problema que, em volume 

de recursos, supera até os desviados diretamente para corrupção. 

Nas últimas três décadas, o IPM foi tratado apenas como uma sigla para o Instituto de 

Previdência dos Municipiários. Três simpáticas letras, camuflando um complexo e 

recorrente histórico de falta de planejamento e priorização de recursos públicos para 

uma parcela do funcionalismo em detrimento da sociedade. 

Houve uma negligência coletiva em relação do IPM. Assumimos a culpa, enquanto 

sociedade organizada, de nossa omissão frente às ações políticas com potenciais 

desastrosos que se acumularam desde a década de 1990. 

Há tempo, porém, para abrirmos os olhos. O IPM tem um déficit estimado em R$ 20 

bilhões a longo prazo, segundo o último estudo atuarial. 

O presente resgate histórico da Previdência Municipal foi realizado para aprendermos 

com os erros do passado, evitarmos que eles voltem a ocorrer e, principalmente, 

entendermos como podemos solucionar o nosso futuro.  

 

AEAARP - Associação de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto 
Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF - Seccional Ribeirão Preto 
Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto - ACIRP 
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Associação das Incorporadoras, Loteadoras e Construtoras de Ribeirão Preto - ASSILCON 
Associação Rural de Ribeirão Preto 
Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - Ribeirão Preto - CIESP 
Instituto Ribeirão 2030 
Observatório Social de Ribeirão Preto - OBSRP 
Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo - SINDIGRAF 
Sindicato de Turismo e Hospitalidade de Ribeirão Preto - SINDTUR 
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Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de Ribeirão Preto e Região - SINDHORP - 
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Sindicato Rural de Ribeirão Preto 
 

 

 



O BURACO DO IPM EM SETE PASSOS 

Uma sigla de três letras, mas com rombo estimado em mais de R$ 20 bilhões e potencial 

para quebrar o município de Ribeirão Preto. A novela do IPM (Instituto de Previdência 

dos Municipiários) começa em 1992. Passaram-se quase três décadas e cinco diferentes 

prefeitos, alguns deles reeleitos, e o problema só aumentou. 

Para desvendar os motivos que levaram ao rombo, que cresce a cada ano, as entidades 

ribeirão-pretanas se debruçaram sobre todas as atas dos conselhos administrativo e 

fiscal do IPM desde 1994, analisou cálculos atuariais, dados de despesas e entrevistou 

dois ex-superintendentes do Instituto, além da atual responsável pela autarquia.  

A tragédia estava anunciada tão logo o IPM foi criado. A bola de neve foi crescendo com 

recorrentes e reincidentes decisões temerárias para beneficiar funcionários públicos, 

ausência de mecanismos de controle e falta de vontade política para a resolução de 

problemas futuros. 

Uma hora a conta chegaria. E ela veio salgada. Entre novembro de 2017 e dezembro de 

2019, a prefeitura teve que realizar transferências emergenciais de aproximadamente 

R$ 450 milhões para garantir a aposentadoria dos servidores. 

Apenas em 2018, o rombo do IPM custou quase meio milhão de reais diariamente para 

a prefeitura. Em 18 dias, consumiu mais do que todas as despesas relacionadas à 

Cultura. Em cem dias, o mesmo que todos os gastos com Assistência Social. 

Considerando todo o período de novembro de 2017 a dezembro de 2019, foram em 

média R$ 600 mil diários para o buraco do IPM. 

Esses repasses da prefeitura ao IPM continuarão pelas próximas décadas. Se nada fosse 

feito, em 2033 o rombo anual chegaria a R$ 762 milhões, o que inviabilizaria o município. 

Nos últimos três anos, Prefeitura e Câmara aprovaram medidas para aliviar o déficit, 

como a estipulação de um novo teto para as aposentadorias, aumento das alíquotas de 

contribuição e ampliação da idade mínima para se aposentar. A conta, ainda assim, está 

pesada para a população. 

Conheça a seguir o histórico de problemas do IPM, e saiba quais erros o município não 

pode voltar a repetir. 

 

 

 

1) Funcionários CLT viram estatutários 

Até 1992, grande parte dos funcionários da prefeitura era contratada no regime CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas), sem estabilidade e contribuindo com o INSS 

(Instituto Nacional do Seguro Social). Naquele ano, governo e Câmara aprovaram a Lei 



Complementar 140/92, que na prática transformou todos os funcionários da prefeitura 

em estatutários.  

Para isso, foi realizado um concurso público considerado pro forma, ou seja: feito sob 

medida para aprovar os servidores que já estavam atuando no regime CLT. 

Um dos objetivos do governo, na época, era economizar, deixando de recolher o INSS e 

FGTS dos funcionários ao Governo Federal (que correspondiam a aproximadamente 

29% da folha de pagamento, segundo relatos das atas do conselho administrativo do 

IPM). 

Embora gerasse economia imediata, essa manobra se mostrou insustentável a médio e 

longo prazo, resultando em um dos motivos para o rombo atual do IPM. 

Muitos funcionários ingressaram nesse concurso público faltando pouco tempo para se 

aposentarem. E, com a aposentadoria, passaram a receber o benefício na íntegra 

(mesmo valor do salário), mesmo sem terem recolhido os recursos para o IPM. 

Além disso, segundo a atual superintendente do IPM, em agosto de 1994 o Instituto, 

recém-criado, já tinha 1.100 aposentados. 

A maioria eram funcionários que haviam se aposentado pelo INSS e continuaram 

trabalhando pela prefeitura. Ao ingressarem no serviço público como estatutários com 

a LC 140/92, alavancaram seus benefícios e deram um upgrade na aposentadoria antiga, 

que passou a ser complementada com recursos do IPM. 

Segundo integrantes do governo à época, a Constituição exigia que fosse promovido um 

regime único (ou seja: que todos os funcionários seguissem um único modelo de 

contratação).  

Eles alegam, ainda, que a grande maioria dos municípios brasileiros optou pelo regime 

estatutário, e que já existiam mais funcionários sob esse modelo em Ribeirão do que os 

CLT. 

 

 

 

2) Criação do IPM sem planejamento 

A criação do IPM não acompanhou os estudos necessários para um órgão de sua 

importância e complexidade. 

A LC 140/92 (que passou funcionários do regime CLT para estatutário) também criou o 

FAM (Fundo de Aposentadoria do Município), que inicialmente foi gerenciado pelo 

Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários (Sassom). 

No ano seguinte, o FAM foi transformado na autarquia IPM (Instituto de Previdência dos 

Municipiários), através da LC 290/93. 



A criação do IPM foi feita sem estudos prévios de cálculos atuariais ou impactos das 

aposentadorias futuras. Quando foi criado, tinha um saldo de R$ 5.096.293,03 (valores 

da época) em caixa. Não se sabia, naquele momento, sequer se esse montante era 

suficiente, excessivo ou pouco. 

Apenas em junho de 1994 foi aprovada a Lei Complementar 360/94, que regulamentou 

o funcionamento do IPM e a concessão de benefícios. 

Foram previstas muitas vantagens para os funcionários e pouco controle. 

Nos anos seguintes, os superintendentes do IPM e integrantes do conselho 

administrativo apontaram por diversas vezes erros na criação do instituto. 

O primeiro cálculo atuarial (que analisa o gasto futuro com aposentados e pensionistas, 

considerando fatores como expectativa de vida) foi realizado apenas em 1996, quatro 

anos após a criação do FAM. E já apontou que o sistema era deficitário. 

 

REGISTROS HISTÓRICOS: 

 

“A lei de criação [do IPM] foi aprovada com erros na calada da noite” 

Conselheiro do IPM, segundo ata do conselho administrativo de 27/2/1997 

 

“O IPM foi criado sem qualquer planejamento prévio e estudo de impacto futuro” 

Ex-superintendente do IPM, em entrevista ao Ribeirão 2030  

 

“O IPM hoje é reflexo dos erros de erros passados, a Lei 140/92 foi feita sem o 

devido estudo, gerando assim os problemas hoje enfrentados” 

Ex-superintendente do IPM, em ata do conselho administrativo de maio de 2003. 

 

“O IPM foi criado para que muitos pudessem se aproveitar da falta de 

regulamentação para obterem o máximo de benefícios pessoais com o mínimo de 

contribuição” 

 Atual superintendente do IPM, em entrevista ao Instituto Ribeirão 2030 

 

“Há necessidade de se aperfeiçoar a Lei, pois o IPM foi criado com objetivo político e 

eleitoral” 

Conselheiro do IPM, em ata do conselho administrativo de abril de 1997 



3) Legislação ‘mãe Joana’ 

Ao longo dos anos, prefeitos e vereadores aprovaram leis que concediam benefícios a 

servidores da ativa, com reflexos diretos nas aposentadorias.  

Apenas em 2003, com a Reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional (PEC 

40/2003), alguns tetos e freios começaram a ser realmente implementados para os 

novos funcionários. 

Até aquele momento, a legislação permitia que servidores se aposentassem com o 

mesmo salário que estavam na ativa, mesmo que não tivessem recolhido 

proporcionalmente ao IPM ao longo dos anos. 

Era comum servidores, faltando meses para se aposentarem, dobrarem a carga horária 

e, respectivamente, os salários – que seriam incorporados na aposentadoria.  

Também eram recorrentes casos de funcionários assumirem cargos de chefia no final da 

carreira, apenas para receberem um upgrade no benefício pago pelo IPM.  

Em junho de 1995, por exemplo, o conselho administrativo do IPM registrou em ata a 

preocupação de que “muitos funcionários, na época de sua aposentadoria mudam a 

carga horária, caso dos servidores nível universitário, que dobram a carga”.  

Na mesma ata o superintendente do IPM diz que “o fluxo dos gastos com a folha de 

pagamento está no limite”. 

Em 1997, o então superintendente do IPM registrou em ata as distorções dos auxílios 

concedidos aos servidores da ativa, que eram pagos com o caixa das aposentadorias.  

Naquela época, em Ribeirão Preto o auxílio natalidade era flexível e equivalia a um mês 

de salário.  

Segundo registrado nas atas do Conselho, a prefeitura chegava a pagar R$ 3,6 mil (em 

valores da época, equivalentes hoje a R$ 13,5 mil) pelo nascimento de um filho. Para 

efeito de comparação, Vitória (ES) pagava um valor fixo de R$ 128 à época. 

Em 1998, o superintendente do IPM registrou em ata as distorções nas aposentadorias, 

com aposentados chegando a receber R$ 14 mil (R$ 50 mil em valores atuais) por mês. 

No mesmo ano, a Câmara também aprovou a Lei Complementar 740/98, que 

regulamentou a aposentadoria dos vereadores pelo IPM. Eles, inclusive, poderiam 

computar o tempo de recolhimento ao INSS nos empregos antigos, mas se aposentando 

com o salário de vereador pelo IPM. 

Sucessivamente a legislação foi concedendo benefícios, até chegar ao ápice no Plano de 

Cargos Carreiras e Salários de 2012. 

Mesmo que não houvesse irregularidades, a bomba estava armada: os funcionários iam 

subindo na carreira ao longo dos anos, incorporando benefícios, e se aposentavam com 

o valor final do serviço público.  



Em 2001, a superintendente do IPM, em reunião do Conselho Administrativo, apontou 

que os professores triplicavam os salários nos cinco anos derradeiros do serviço público, 

e se aposentavam sem ter recolhido proporcionalmente durante a carreira. 

 

 

4) Ausência de controle interno eficaz  
Além da Legislação permissa, não havia controle eficaz sobre os benefícios pagos pelo 

IPM. Na prática, foram feitas aposentadorias consideradas irregulares pelo Conselho 

Administrativo, com pagamento de benefícios indevidos. 

Em novembro de 1995, ano seguinte à regulamentação do IPM, integrantes do Conselho 

Administrativo registraram em ata que o IPM já tinha 1,8 mil beneficiários e 

demonstram preocupação com “a maneira como estão sendo feitas as aposentadorias, 

sem nenhum critério”. 

Naquele ano, o Conselho Administrativo denunciou que a Câmara sonegava 

informações de seus aposentados, que era paga pelo IPM.  Ou seja: o Legislativo tinha o 

total controle sobre o processo de aposentadoria dos funcionários e apenas mandava a 

fatura para o IPM, sem enviar os dados completos que permitissem a verificação interna. 

Na prática, o IPM era apenas um órgão pagador, pois cabia à Prefeitura e à Câmara fazer 

os trâmites das aposentadorias, dando margem para ilícitos e favorecimentos. 

Em 1997, por exemplo, o conselho do IPM aponta que uma brecha na legislação resultou 

na aposentadoria ilegal de um advogado comissionado da Prefeitura, que foi feita pelo 

próprio governo, de acordo com os conselheiros. 

Outro exemplo: em 1999 o departamento jurídico do IPM apontou que um funcionário 

em cargo de comissão foi aposentado pela Câmara de forma ilegal dois anos atrás. Quem 

realizava o pagamento era o Legislativo, mas o valor depois era descontado dos repasses 

que tinha que fazer ao IPM relativos aos outros funcionários.  

Esse funcionário aposentado em 1997 recebe, até hoje, aposentadoria de R$ 4,7 mil 

pagos pela Câmara.  

Em 2001, a superintendente do afirmou em ata que só a partir da sua gestão o IPM 

passou a ser rigoroso com a certidão do tempo de serviço dos funcionários no período 

em que eles atuaram fora da prefeitura. Ela aponta que muitos se aposentaram mesmo 

sem terem recolhido o suficiente para o INSS, ocasionando em rombos futuros. 

No mesmo ano, essa superintendente diz que, conforme registrado em ata da reunião, 

que o “auxílio-doença é pago de olhos fechado”. 

O Conselho Administrativo do IPM suspeitava que a prefeitura tinha muitos funcionários 

da ativa afastados por motivos de saúde (o benefício é pago pelo IPM), com indícios de 

fraudes. Eles pediam desde 2001 para que a perícia fosse feita pelo próprio IPM, para 



aumentar o rigor, mas isso só começou a ser feito cinco anos depois, no segundo 

semestre de 2006. 

 

 

5) Ausência de vontade política 

O IPM se sustenta, basicamente, por duas fontes de recursos: as contribuições pagas 

pelos funcionários e a patronal.  

Ao longo dos anos, diversos registros foram feitos, em atas do Conselho Administrativo, 

de que os percentuais cobrados de funcionários ou do próprio Executivo eram baixos, o 

que resultaria no rombo futuro.  

Os prefeitos, porém, pareciam não se importar.  Por dois motivos: não descontentar os 

funcionários (ao aumentar a alíquota de contribuição e estipular barreiras salariais) e 

evitar onerar o caixa da prefeitura (com alíquota patronal maior). Ambas trariam, direta 

ou indiretamente, reflexos eleitorais.  

Em 1994, quando o IPM foi regulamentado, a alíquota era 31% para o empregador 

(prefeitura, Câmara, Daerp, etc) e 6% para os funcionários.  

Dois anos depois, a alíquota patronal foi reduzida para 30%, mesmo com o IPM já 

registrando problemas de déficit atuarial. Em 1997, por exemplo, um membro do 

Conselho Fiscal já estimava que o Instituto tinha um déficit atuarial de R$ 95 milhões 

(equivalente a R$ 350 milhões em valores atuais). 

Em 2000, a Lei Complementar 1012/00 reduziu a alíquota patronal para 12%. 

Mediante os problemas de caixa, no ano seguinte a superintendente do IPM registrou 

em ata que o percentual de contribuição paga pela prefeitura “não sustenta” o IPM. 

Em maio de 2002, a superintendente volta a registrar em ata que as alíquotas são baixas, 

e diz que apresentou ao Executivo proposta para aumentar o percentual dos servidores 

de 6% para 7,5%, e o patronal de 12% para 12,5%, mas que o prefeito “não teve 

interesse”. 

Apenas em 2004, com a Lei Complementar 1637/2004, a alíquota patronal passa para 

17% e a dos funcionários para 11%. Dois anos depois, em 2006, a contribuição patronal 

vai para 22%. 

Essa proporção de 11% e 22%, respectivamente para funcionários e patronal, se 

manteve pelos 13 anos seguintes. 

Somente em 2019 as alíquotas foram majoradas para 14% e 28%. 

 

 



6) Dívidas, calotes e ‘pedaladas’ 

Historicamente, os prefeitos de Ribeirão Preto aproveitaram o IPM como um “caixa 

extra” para a prefeitura: deixaram de repassar recursos para as aposentadorias e até 

retiraram dinheiro reservado aos aposentados. 

O Conselho Administrativo do IPM se reuniu pela primeira vez em 25 de agosto de 1994. 

Na segunda reunião, no mês seguinte, já foi registrada em ata que a prefeitura estava 

atrasando os repasses da contribuição patronal. 

A situação vai piorando gradativamente. Em fevereiro de 1995, a dívida da prefeitura 

com o recém-criado IPM já era de R$ 9 milhões (R$ 45 milhões em valores atuais). 

Em 1996, segundo a ata do Conselho Administrativo, a prefeitura parcelou uma dívida 

de R$ 15 milhões relativa aos dois anos anteriores (R$ 60 milhões em valores atuais), 

sendo que parte não foi paga em dinheiro, mas sim em ações da Ceterp, antiga 

companhia municipal de telefonia, vendida em 1999. 

Os atrasos são recorrentes nos anos seguintes.  

Apesar dos problemas financeiros do Instituto, a prefeitura continuou utilizando as 

aposentadorias para fazer caixa. Em junho de 2003 o Conselho Administrativo registrou 

em ata que o IPM estará em “situação crítica em quatro anos”. 

Mesmo assim, no mês seguinte, a prefeitura obriga o IPM a comprar um imóvel de R$ 

17 milhões, onde funcionou a Secretaria de Infraestrutura. 

A ideia era que a prefeitura pagasse aluguel ao IPM pelo uso do imóvel, mas nem isso 

era feito em dia. 

Em 2004, a prefeitura recomprou o imóvel do IPM por R$ 23 milhões, mas conselheiros 

apontam que toda a transação não foi vantajosa, pois o Instituto perdeu dinheiro ao não 

aplicar os recursos em ações do mercado financeiro durante esse período. 

O governo eleito para o mandato 2009-2016 também fez seu jeitinho: chegou a 

acumular quase R$ 50 milhões em dívidas por contribuições patronais não repassadas. 

Ainda utilizou outros R$ 50 milhões do fundo do IPM para as despesas da prefeitura, 

manobra considerada ilegal pelo Ministério Público e Governo Federal, obrigando a 

prefeita a devolver os valores. 

 

 

7) PLANO DE CARREIRA APROVADO EM 2012 

O IPM sempre enfrentou problemas. Desde o início se alertava que o modelo era 

insustentável a longo prazo, devido às diferenças entre o valor do pagamento dos 

benefícios e o que era arrecadado. 



O que estava complicado, porém, se tornou caótico a partir de 2012, após a aprovação 

do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS). 

O PCSS foi implementado em abril de 2012, e garantiu a simpatia de parcela dos 

servidores para a reeleição da então prefeita naquele ano. 

Na prática, o PCCS resultou em um aumento imediato dos gastos com funcionalismo, 

em razão do upgrade de salários e benefícios, e criou um crescimento vegetativo das 

despesas em razão das incorporações a médio e longo prazo. 

O Fundo Financeiro B do IPM (composto pelos servidores que ingressaram no serviço 

público até 2011) tinha uma Provisão Matemática (ou seja: a soma dos custos futuros, 

com aposentadorias e pensões, de todos os atuais servidores ativos e inativos) de R$ 1,7 

bilhão em 2008, que passou para R$ 2,1 bi em 2009,  R$ 2,9 bi em 2010 e R$ 3 bi em 

2011. 

Em dezembro de 2012, no primeiro ano em vigor do PCCS, esse montante subiu para R$ 

5,5 bilhões, quase o dobro do ano anterior. A partir de então, esse aumento passou a 

ser escalonado, chegando a R$ 7,2 bilhões em 2014. 

Em 2019, a provisão matemática do Plano Financeira foi de R$ 19,4 bilhões – 11 vezes 

superior a 2008. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Todos os atos realizados desde a criação do IPM refletem na nossa situação atual, mas 

o PCCS tem um papel determinante”, aponta Regina Ricardo, atual superintendente. 

A responsabilidade do PCCS fica clara, também, ao analisarmos as previsões de saldo do 

Fundo Financeiro. Em 2011, o cálculo atuarial previa que no ano de 2018 a diferença 

entre receitas e despesas seria negativa em R$ 96,5 milhões.  

Já em 2013, ano seguinte ao PCSS, a previsão para 2018 foi bem pior: saldo negativo de 

R$ 235 milhões, mais que o dobro do previsto antes do PCCS. 

Além disso, praticamente todos os benefícios concedidos para os servidores da ativa 

foram obtidos também, pelos já aposentados. 

Em março de 2013, ano seguinte ao PCCS, o Conselho Administrativo do IPM informa 

que, até aquele momento, deram entrada exatos 1.093 processos de aposentados 

requisitando a incorporação de benefícios previstos no PCCS, que em alguns casos 

poderiam até dobrar as aposentadorias. 

O reflexo disso fica claro no custo total com aposentados e pensionistas.  

Em 2012, o custo total com inativos da prefeitura foi de R$ 246 milhões ao longo do ano. 

Já em 2013 saltou para R$ 298 milhões, R$ 52 milhões a mais. Os valores já estão 

corrigidos pela inflação. 

Antes da Operação Sevandija, em 2016, a então prefeita também permitiu que os 

funcionários incorporassem, para fins de quinquênio e sexta parte, o tempo de serviço 

prestado fora do serviço público municipal, segundo informou a atual superintendente 

do IPM (Lei Complementar 2765/2016, revogada no ano seguinte pelo governo recém-

eleito) 

Ou seja: o tempo trabalhado fora da prefeitura contou como bônus em benefícios pagos 

pelo poder público. A medida, de acordo com a atual gestão do IPM, também foi 

estendida para os funcionários já aposentados, elevando ainda mais o rombo. 

Em Ribeirão Preto, um aposentado da prefeitura recebe em média R$ 7,1 mil, bem acima 

de cidades de porte semelhante, como Sorocaba (R$ 5,9 mil), São José dos Campos (R$ 

5,6 mil), São Bernardo do Campo (R$ 4,7 mil) e Uberlândia (R$ 3,3 mil).   

O levantamento foi feito pelo Instituto Ribeirão 2030 com base em dados oficiais do 

Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CadPrev) relativos 

ao mês de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL DO IPM: 

 

O IPM é dividido em dois grupos (planos): 

 

FINANCEIRO: 

Engloba todos os funcionários que ingressaram na prefeitura até 2011, incluindo os 

aposentados. É o plano mais impactado pelas irregularidades ocorridas desde a 

criação do IPM. Não possui reserva de caixa, e toda a arrecadação dos funcionários 

da ativa é utilizada para pagar os inativos. Conforme mais servidores aposentam, 

maior o rombo (menos contribuindo e mais aposentando). Pelos próximos 75 anos, 

está previsto que tenha um déficit acumulado de R$ 21 bilhões (estimativa realizada 

no início de 2019, antes da aprovação das leis que reformaram o IPM).  

 

PREVIDENCIÁRIO: 

Composto pelos servidores contratados a partir de 2011. Dispõe de 

aproximadamente R$ 400 milhões de reserva em caixa, e não apresenta problemas 

nas contas. Ou seja: é sustentável. 

 



R$ 453 milhões  

É o valor aproximado que a prefeitura precisou aportar no IPM entre 2017 e 2019 

para garantir a aposentadoria dos funcionários. Em 2032 esse valor pode chegar a 

R$ 761 milhões ao longo de apenas 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS RECENTES PARA AMENIZAR O DÉFICIT 

 

Lei Complementar nº 2988, de 28 de agosto de 2019 

- Aumento da alíquota de contribuição: de 11% para 14% para os servidores e de 22% 

para 28% para a prefeitura 

- Vinculação da arrecadação da Dívida Ativa para ajudar a pagar o déficit do IPM até 

2093 

  

Lei Complementar nº 2936, de 19 de fevereiro de 2019 

Institui para os novos servidores o mesmo teto de aposentadorias que o do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), hoje de R$ 5.839. Quem quiser se aposentar 

recebendo além desse valor deverá aderir a uma previdência complementar, 

gerenciada pela Fundação de Previdência Complementar do Estado (SP-Prevcom). 



Essa medida evita que funcionários se aposentem com valores elevados, em razão dos 

benefícios acumulados ao longo da carreira. 

A nova regra, entretanto, só vale para os novos servidores, sem retroagir aos que já 

estão na prefeitura. 

 

Aplicação do teto 

Após recomendação do Instituto Ribeirão 2030, o IPM estipulou em outubro de 2018 o 

teto do salário do prefeito municipal (R$ 23.054) no pagamento das aposentadorias. 

Na ocasião seis pensionistas e 21 aposentados recebiam acima desse montante. 

 

 

O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO NA CÂMARA 

Em dezembro de 2019 o prefeito encaminhou ao Legislativo dois projetos 

implementando no município as mesmas regras da Reforma da Previdência aprovada 

pelo Congresso Nacional (PEC 6/2019). Principais pontos: 

Os projetos da prefeitura alteram a idade mínima para a aposentadoria, tempo de 

contribuição e média aritmética dos vencimentos para o benefício. As normas serão 

válidas para os atuais servidores, mas com regras de transição. 

Algumas mudanças: 

• Aumento da idade mínima para aposentar (mulheres passam de 55 para 62 anos e 

homens de 60 para 65 anos como regra geral; há exceções para categorias dos 

docentes) 

* Benefício será pago 60% da média aritmética de todos os salários de contribuição 

mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos (até o limite de 100%). 

*Aumento da soma de pontos entre idade e tempo de contribuição: passa a ser de 86 

pontos para as mulheres e 96 para homens. 

 
 

PAPEL DA CÂMARA 

As decisões que levaram ao rombo bilionário do IPM não foram tomadas apenas pelo 

Executivo. Da criação do Instituto até benefícios concedidos aos funcionários nas últimas 

décadas: tudo teve aval do Legislativo. 

Aos vereadores cabia, ainda, o papel de fiscalizar as irregularidades nas aposentadorias 

concedidas pelo Executivo – o que não foi feito. Pior: a própria Câmara praticava 



manobras para conceder aposentadorias robustas aos seus funcionários (e aos próprios 

parlamentares).  

Também faltava com a transparência, como constam nas atas do conselho do IPM na 

década de 1990. 

A atual legislatura, porém, aprovou a LC 2988/19 e a LC 2936/19, que ajudaram a 

equilibrar o IPM. 

 

TRANSFERÊNCIA DE VIDAS 

A atual administração envidou esforços para amenizar o déficit do IPM, mas uma de suas 

ações pode ter efeito contrário. 

Em outubro de 2019, a prefeitura repassou 1.970 aposentados e pensionistas do Plano 

Financeiro (deficitário) para o Plano Previdenciário (superavitário).  

Segundo a prefeitura, o Plano Previdenciário terá, como contrapartida, o recebimento 

dos valores da Dívida Ativa (entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões ao mês, em média). A 

conta, porém, não fecha. 

De acordo com dados analisados pelo Instituto 2030 junto ao CadPrev (Governo 

Federal), em outubro de 2019 a transferência resultou em um aumento de R$ 12,6 

milhões dos gastos do Plano Previdenciário com pagamento de benefícios. 

A longo prazo, isso irá drenar os recursos reservados no Plano Previdenciário 

(aproximadamente R$ 500 milhões, atualmente), que são guardados para pagar a 

aposentadoria futura dos servidores que ingressaram na prefeitura após 2011.  

Na prática, essa transferência de vidas traz um alívio imediato aos cofres públicos, mas 

tem potencial de causar danos permanentes a longo prazo. 

Além disso, a prefeitura agiu a sem o aval oficial do Ministério da Economia. Em resposta 

fornecida ao Instituto 2030 em 4/11/2019 (mês seguinte à transferência das 1.970 

vidas), o Governo Federal afirmou que a justificativa do IPM para a mudança “encontra-

se em análise na Coordenação de Acompanhamento Atuarial, da Coordenação Geral de 

Atuária, Contabilidade e Investimentos, portanto não possui parecer final”.  

O governo descarta danos ao IPM. Diz que está obtendo a autorização do Ministério da 

Economia e que a transferência de aposentados entre os planos está prevista em 

legislação aprovada pela Câmara. 

Diz, ainda, que essa legislação garante recursos para a sustentabilidade do plano 

previdenciário, como o repasse de imóveis e a criação de um fundo imobiliário, e que 

todas as medidas foram tomadas com o objetivo de promover equilíbrio econômico e 

sustentabilidade ao município. 


