
  

 

 

 

O SINPMA participou da Audiência Pública convocada pela Câmara Municipal de Anápolis 

para discutir a SUSTENTABILIDADE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL – ISSA, estavam 

presentes vereadores, presidente do ISSA, líderes sindicais, técnicos do Instituto de Apoio à 

Universidade de Pernambuco – IUAPE, servidores públicos, professores e comunidade em geral. 

A equipe da IUAPE apresentou o Relatório de Progresso do Estudo Financeiro e Atuarial 

objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdência Social de Anápolis – ISSA. 

Para entendermos a atual estrutura financeira do ISSA saiba que, a composição do Fundo 

Municipal de Previdência do ISSA é composta pela contribuição dos servidores de 11%, mais a 

contribuição social do Poder Executivo de 22%. Porém, se estes recursos forem insuficientes para 

cobrir a folha de pagamento do ISSA é de inteira responsabilidade da Prefeitura arcar com o aporte – 

diferença que faltar para quitar a folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas. Todos 

trabalharam e contribuíram seus 25, 30, 35 anos ou mais, para adquirirem o direito constitucional de 

se aposentar e receber seu benefício em dia, é uma obrigação do Executivo garantir que todos os 

benefícios previdenciários sejam pagos.  

A partir do ano de 2012, houve a partição de massas dos segurados do regime próprio de 

previdência social dos servidores municipais de Anápolis através da LC n. 265, de 19 de dezembro 

de 2011, na qual foi feita a separação dos segurados em dois grupos: 

Plano Financeiro tem por finalidade o custeio dos benefícios dos atuais segurados inativos e 

pensionistas e segurados ativos efetivo que estejam ou que ingressaram no serviço público do 

município até 31 de dezembro de 2011. Este é um plano que está deficitário, pois a cada dia tem 

mais servidores aposentados e menos servidores contribuindo.  

Plano Previdenciário contempla o pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores 

efetivo que ingressaram no serviço público do Município, a partir de 1º de janeiro de 2012. Este plano 

é superavitário em mais de R$ 60 milhões de reais. Por força de lei, os Planos Financeiro e 

Previdenciário NÃO podem se fundir e transformar novamente em um único Plano. 

A técnica da IUAPE, Cristina fez uma apresentação discorrendo sobre a evolução histórica da 

previdência social no Brasil, dos motivos, causas e conseqüências dos problemas que enfrentam os 

regimes de previdência. Ela expôs as medidas apontadas em seu estudo para minimizar a situação 

econômica deficitária do ISSA, que basicamente se resume em: 

1. Migração para o ISSA de pelo menos 10 imóveis públicos entre eles: Mercado do Produtor, 

Cartódromo, Rodoviária, Estádio Jonas Duarte, entre outras áreas, no valor aproximado de 

R$ 110 milhões de reais. Essas áreas precisam apresentar rendimentos ao Regime de 

Previdência e por lei deverão ser avaliadas para venda forçada, se houver necessidade, com 

deságio de 20% para garantir liquidez. Todo esse trâmite demanda tempo e precisa ser 

debatido amplamente com a sociedade. 

2. Havendo a migração dos referidos imóveis para o ISSA há a hipótese de migração também 

de 492 vidas – servidores aposentados (nascidos antes de 1944), do Plano Financeiro para o 

Plano Previdenciário, conforme planilha apresentada pela IUAPE. Quanto mais imóveis, 

maiores as garantias de sustentabilidade do ISSA.  Esta alternativa só é possível se houver a 

migração dos imóveis, ela esta vinculada à proposta 1. 

3. Majoração da alíquota de contribuição do ISSA de 11% para 14%, este foi apontado pela 

equipe da IUAPE como uma das soluções, porém os SINDICATOS e todos os SERVIDORES 

afirmaram e reafirmaram serem totalmente contrários. Não vamos permitir que os servidores 

sejam penalizados e paguem por uma conta, que não lhe pertence. Não fomos nós 

servidores, os responsáveis pelos  “furos do balde”, tão pouco, vamos aceitar o aumento da 

alíquota para 14% a título de poupança como retratou os técnicos da IUAPE, se referindo ao 

déficit do Plano Financeiro.  

Os Sindicatos propuseram que sejam separadas as propostas 1 e 3, que se dê 

encaminhamento para a realização da migração de imóveis e continue o debate pela manutenção 

da alíquota de 11%. 

A Audiência Pública tem a finalidade de dar esclarecimentos, discutir com a população, não 

apenas com os servidores municipais, todas as implicações das medidas propostas pelo estudo da 

IUAPE. Foram levantados questionamentos, que precisam de respostas, nada ficou definido, haverá 

outra Audiência Pública prevista para o mês de novembro, sem data marcada. Enquanto isso 

permanecemos em alerta, não permitiremos esse ataque ao direito do professor. 

 

 

 

Audiência Pública sobre o ISSA 

 

“A LUTA CONTINUA PELO BOM, PELO MELHOR E PELO JUSTO” 
 
NENHUM DE NÓS É TÃO FORTE, COMO TODOS NÓS JUNTOS! 

 
Anápolis, 25 de Outubro de 2017. 
 

 
 

Márcia Aparecida Gomes Abdala 
Presidente SINPMA 
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