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CALOTE DÍVIDA DA PREFEITURA COM O INSTITUTO CHEGOU A R$ 248 MILHÕES EM FEVEREIRO; PARTE FOI QUITADA E PARTE SERÁ PARCELADA

VERBA PARA SOCORRER 

IPSM TEVE OUTRO FIM
Apenas entre o início desse ano e o dia 18 de março, R$ 61,699 milhões que haviam sido 
reservados para realizar aportes ao instituto foram remanejados pelo governo Felicio

Paço. Entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, a Prefeitura deixou de repassar R$ 248 milhões ao IPSM
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

VOTO. A Câmara rejeitou na 
noite de quinta-feira (24) a 
denúncia que pedia o impeach-
ment de Felicio, sob a alegação 
de que o prefeito teria cometido 
infração político-administra-
tiva ao deixar de realizar os 

LEGISLATIVO

Câmara arquiva denúncia que pedia 
impeachment de prefeito por calote

aportes. Três vereadores votaram 
pelo recebimento da denúncia: 
Amélia Naomi (PT), Juliana Fraga 
(PT) e Thomaz Henrique (Novo). 
Outros 17 votaram pela rejeição: 
Dr. Elton (MDB), Dr. José Claudio 
(PSDB), Dulce Rita (PSDB), Fabião 

Zagueiro (SD), Fernando Petiti 
(MDB), Juvenil Silvério (PSDB), 
Júnior da Farmácia (União), Lino 
Bispo (PL), Marcão da Academia 
(sem partido), Marcelo Garcia 
(PTB), Milton Vieira Filho (Repu-
blicanos), Rafael Pascucci (PTB), 
Renato Santiago (PSDB), Roberto 
Chagas (PL), Roberto do Eleven 
(PSDB), Walter Hayashi (PSC) e Zé 
Luís (PSD).

DEFESA. Sobre o uso, para 
outro fim, de recursos destina-
dos a socorrer as finanças do 
IPSM, o governo Felicio alegou 
que “a lei orçamentária prevê 
o remanejamento de verbas”.
Sobre o acúmulo da dívida 
com o instituto desde 2021, a 
Prefeitura afirmou que, com 

RESPOSTA

‘Lei orçamentária prevê o remanejamento 
de verbas’, justifica administração Felicio

a pandemia da Covid-19, “o 
mundo experimentou uma crise 
financeira sem precedentes nas 
últimas décadas”, que “afetou 
o patrimônio do IPSM sem que 
estivesse previsto no orçamento 
[da Prefeitura]”. O parcelamento 
da dívida com o instituto depen-
de de aval da Câmara.

Previdência. A fachada 
da sede do IPSM, em São José

Enquanto deixava de efetuar 
os aportes devidos ao IPSM 
(Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal), o governo 
Felicio Ramuth (PSD) utilizava 
o dinheiro reservado para esse 
fim para realizar outras ações 
da Prefeitura de São José dos 
Campos.

No orçamento de 2022, por 
exemplo, que foi elaborado 
pelo prefeito e aprovado pela 
Câmara no fim de 2021, esta-
vam previstos R$ 77 milhões 
para esses repasses adicionais 
ao instituto.

Entre o início do ano e o dia 
18 de março de 2022, no entan-
to, Felicio editou decretos que, 
por 13 vezes, anularam parte 
da dotação reservada para os 
aportes ao IPSM. Ao todo, R$ 
61,699 milhões que estavam 
previstos para socorrer as fi-
nanças do instituto foram des-
tinados para outras ações – ou 
seja, 80% do total.

No primeiro remanejamento, 
por exemplo, feito em 7 de ja-
neiro, R$ 3 milhões destinados 
aos aportes foram suplemen-
tados para “projetos de gestão 
pública”. A maior suplementa-
ção ocorreu em 14 de janeiro: 
R$ 29,7 milhões para “gestão 
integrada dos resíduos sólidos”.

A lista de ações que recebe-
ram recursos antes destinados 
para socorrer o instituto tam-
bém tem, entre outros, “manu-
tenção urbana da cidade”, “pu-
blicidade institucional”, “gestão 
operacional da proteção ao 
cidadão, corpo de bombeiros e 
tiro de guerra”, “serviços da dí-
vida geral”, “material de consu-
mo” para creches e “vencimen-
tos e vantagens fixas” do ensino 
fundamental.

Em 2021, a Prefeitura tam-
bém havia reservado R$ 77 mi-
lhões para realizar os aportes 
ao IPSM, mas não utilizou o 
dinheiro para esse fim. “Tinha 
dinheiro previsto no orçamen-
to, foi uma pedalada do pre-
feito, que tinha R$ 77 milhões 
para fazer aporte ao instituto, 
não fez e, desse dinheiro, re-
manejou para várias outras 
secretarias”, disse a vereadora 
Juliana Fraga (PT).

Pela legislação municipal, o 
aporte é devido quando as des-
pesas do IPSM (o pagamento 

de aposentados e pensionistas) 
ultrapassam as receitas do ins-
tituto (essa parte vem da con-
tribuição descontada em folha, 
que atualmente é de 14% para 
servidores e 26% para o poder 
público, como Prefeitura e Câ-
mara). Esse cálculo é feito mês 
a mês – se a despesa é maior do 

que a receita, a Prefeitura preci-
sa completar a diferença.

De 2017 a 2020, o excedente fi-
nanceiro do IPSM foi suficiente 
para completar essa diferença. 
Mas em 2021 a conta deixou 
de fechar sozinha. Pelo balan-
cete do instituto, a dívida entre 
janeiro de 2021 e fevereiro de 

2022 chegou a R$ 248 milhões.
O governo Felicio pretende 

parcelar a dívida de janeiro a 
outubro de 2021 (R$ 158,7 mi-
lhões) em 20 anos. A fatia cor-
respondente ao período de no-
vembro de 2021 a fevereiro de 
2022 (R$88,9 milhões) foi quita-
da na última quinta-feira (24).
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