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NOVOS SISTEMAS DE GESTÃO E TECNOLOGIA  

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MELHORIAS NA LEGISLAÇÃO 

ATENDIMENTOS MAIS RÁPIDOS 

PAGAMENTO DA DÍVIDA HISTÓRICA COM O IPSM



SITUAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA ATUAL

Déficit financeiro mensal de R$ 35 milhões 
Dívida previdenciária R$ 330 milhões patronal e servidor 
Fragilidade do Sistema de Arrecadação  
Inconsistências de Dados 
Nunca foi realizado um Censo Previdenciário 
Notificação de Auditoria Fiscal do Ministério da Fazenda
Desacordo da legislação municipal com as regras federais 
para os RPPS 
Processos de aposentadoria sem registros no Tribunal de 
Contas 



DÍVIDA HISTÓRICA
Até 2002 não houve contribuição 

previdenciária por parte 
dos servidores públicos de Goiânia

A contribuição não foi implantada por falta de 
legislação específica

Projeto de modernização prevê quitação 
desta dívida histórica

Segurança para os servidores, economia para o município

Esses benefícios são custeados pela 
Prefeitura de Goiânia

Por mês, R$ 35 milhões saem dos cofres 
públicos para os aposentados



DÍVIDA HERDADA

R$ 330 MILHÕES
é o déficit deixado pela gestão 
anterior pelo não repasse das 
contribuições dos servidores e as 
patronais nos anos anteriores, 
principalmente, no ano de 2016

Se não for quitada, essa 
dívida pode alcançar a 
marca de R$ 2 bilhões no 
prazo de até seis anos 



R$ 18 BILHÕES 

é o valor do déficit atuarial. A 
dívida geral previdenciária com os 
servidores ativos e inativos 
acumulada ao longo dos anos, 
desde a criação do IPSM



CAOS PELO BRASIL



Quitar o déficit 

previdenciário e 

dívidas herdadas de 

outras gestões 

  

Reestruturação 

da Unidade 

Gestora do RPPS 

(IPSM) 

 

Modernização 

dos sistemas de 

tecnologia e gestão 

Minimizar custos e 

valorizar os 

servidores 

 

IPSM cria novos 

serviços para os 

públicos-alvo 

 

Definir processos de 

controle e prestação 

de contas 

 

Melhorar a eficiência 

e eficácia na gestão 

da previdência 

Definir regras para os 

gastos com a gestão 

do RPPS 

 

Definir quadro e 

carreiras do RPPS 

 

Maior participação 

dos servidores na 

gestão do IPSM 

 

Harmonizar a 

legislação do RPPS 

de Goiânia com a 

legislação nacional 

GOIÂNIA BUSCA A 
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA

Plano de ação



RESULTADOS
Fim do déficit previdenciário histórico

Sustentabilidade para a previdência 

Redução para 30 dias no prazo de solicitação 
de aposentadorias. Hoje, o prazo é de, 

no mínimo, 120 dias

Mais transparência com os segurados e sociedade

Investimentos certificados pela 
Secretaria Nacional da Previdência 

Servidores públicos capacitados

Novos canais de comunicação  

Emissão de certidões e documentos via online




