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O

último Cálculo Atuarial, realizado pela CEF
com dados de dezembro de 2017, registra,
pela primeira vez na série histórica, uma
redução no déficit atuarial da Riopretoprev. O
Estudo revela que no final de 2017 o Déficit Atuarial
foi 6,3% menor que o registrado em 2016. Passando
de R$ 1,414 bilhão, em dezembro de 2016, para R$
1,325 bilhões, em dezembro de 2017.
O Índice de Cobertura também sofreu uma drástica
mudança de curso interrompendo a queda no
universo de segurados, que no ano de 2016 cobria
apenas 19,3%, ampliando para quase 30%, em 2017.
Os bons resultados nestes dois indicadores,
diminuição do Déficit Atuarial e ampliação do Índice
de Cobertura, estão alicerçados no crescimento
do Patrimônio Financeiro de R$ 339 milhões, em
dezembro de 2016, para R$ 565 milhões, em
dezembro de 2017. E, a razão deste crescimento de
67% em apenas um ano tem dois motivos centrais:
a transferência de R$ 156 milhões, em dívidas do
IPESP, da Prefeitura para a Riopretoprev e a boa
gestão da carteira de investimentos que iniciou
janeiro de 2017 com aplicações de R$ 295 milhões e
fechou o ano com R$325 milhões.

Porém, outros indicadores estão se consolidando no
sentido inverso: em janeiro de 2017, a relação de
servidores ativos para cada aposentado era de 4,3
e, em dezembro do mesmo ano, passou para 3,7.
O número de aposentados durante todo o ano de
2017 foi de 144 e só nos dois primeiros meses de
2018 já são mais 42 aposentados. E, com o aumento
no número de aposentados, passamos a ter um
aumento na despesa e diminuição da receita.
Este fato produzirá um desequilíbrio financeiro cuja
consequência imediata será a impossibilidade de
alocar o saldo primário (receita – despesas) positivo
na Carteira de Investimentos.
Para o nosso Sindicato é urgente a imediata
contratação
de
servidores
municipais
em
substituição aos aposentados e terceirizados e a
manutenção do plano de aportes financeiros anuais
nos percentuais previstos no Plano de Amortização
do Déficit Atuarial.

o QUE É DÉFICIT ATUARIAL?
O Déficit Atuarial é uma situação onde as
reservas financeiras para pagamento das futuras
aposentadorias e pensões dos servidores municipais
são insuficientes.

Porém, se é digno de registro a redução do Déficit
Atuarial é igualmente importante salientar que,
ainda assim, estamos muito longe de equacioná-lo.

Evolução do Déficit Atuarial e Índice de Cobertura da Riopretoprev
Ano
2014
2015
2016
2017

(pagamento de aposentadoria e
pensão)

Reservas

(ativo financeiro + bens
imóveis)

Patrimônio

Déficit Atuarial

Índice de Cobertura

1.100.400.144,71
1.289.219.154,44
1.753.531.002,05
1.890.104.289,32

224.449.728,19
251.162.293,99
339.015.902,41
564.940.042,06

875.950.416,52
1.038.056.860,45
1.414.515.099,64
1.325.164.247,26

20,4%
19,5%
19,3%
29,8%

Fonte: Estudos atuariais da CEF

COM MUITO TEMPO DE LUTA!

D

esde a criação da Riopretoprev, em 2001,
o nosso Sindicato tem dedicado um esforço
incansável para garantir que o servidor receba
o benefício da aposentadoria. Assim, nossa conduta
sindical destacou as graves consequências do,
cada vez maior, déficit atuarial e passamos a exigir
a solução do problema com aportes financeiros
significativos para a Riopretoprev. Portanto,
entendemos a diminuição do valor do Déficit Atuarial
como uma vitória momentânea, mas continuamos

convencidos de para zerar este déficit precisaremos
de muito mais luta!

Ato por aporte financeiro para a Riopretoprev (junho 2016)

www.sspm.org.br

CANDIDATOS DOS SERVIDORES ATIVOS
NO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Valter de Lucca
UBS Vetorazzo
12 anos de serviço público.

Eugenio
Maria Duarte

Silvana Aparecida
da Rocha Delfino
CRAS Schmitt
5 anos de serviço público.

Secretaria Municipal de Educação
19 anos de serviço público.

Celso Aparecido de
Cerqueira Barreiro

Carlos Henrique
de Oliveira
Defesa Civil
29 anos de serviço público.

Escola Municipal Luiz Jacob
18 anos de serviço público.

CANDIDATOS DOS SERVIDORES NO CONSELHO FISCAL

O
Carlos Alberto
Martinelli
aposentado

Maria Inês
Spinelli Arantes

s servidores ativos que estão em serviço
votarão nas urnas volantes que percorrerão
os locais de trabalho. Os servidores ativos
que estão, por algum motivo, afastados do
serviço ou prestando serviço em órgãos que não
são do município votarão na urna fixa do Clube
do Lago, Av. Duque de Caxias 3756. O processo de
votação acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de abril
das 8hs as 17hs com ampliação de horário quando
necessário. Maiores informações 17 3214-9690.

C.T.A.
30 anos de serviço público.

CANDIDATOS DOS SERVIDORES INATIVOS
NO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

O

s servidores aposentados e os pensionistas
votarão na urna fixa do Clube do Lago,
Av. Duque de Caxias 3756. O processo de
votação acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de abril
das 8hs as 17hs. Maiores informações 32149690.

Maria Carreteiro
Verginio

Maria Aparecida Trazzi
Vernucci Silva

