
 

 

INSTITUO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  

DE DUQUE DE CAXIAS 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

O Instituto de Previdência Municipal de Duque de Caxias 

(IPMDC), por intermédio de seu presidente, vêm à público esclarecer e 

comunicar os fatos abaixo indicados: 

O Instituto de Previdência Municipal apresenta atualmente 

uma enorme dependência das receitas municipais para custeio de sua folha 

de pagamentos, fruto de problemas advindos de gestões anteriores. 

Assim sendo, para ilustrar tal assertiva, importante esclarecer 

que o caixa do referido Instituto deveria ser algo em torno de R$ 1 bilhão 

de reais para ser autossustentável. Todavia, o caixa atual gira em torno de 

R$ 35 milhões. 

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, com o claro 

intuito de minimizar o problema relativo aos pagamentos de pensionistas e 

aposentados repassa mensalmente aproximadamente R$ 13 milhões do 

tesouro municipal aos cofres do Instituto de Previdência.  

Providências estão sendo adotadas para reverter o quadro 

acima indicado, bem como aumentar a produção de receitas, tais como: 

mutirão da legalidade; anistia fiscal; recuperação de créditos; realização de 

COMPREV; ampliação de medidas administrativas (realização de concurso 

de fiscais que nunca haviam sido realizados no município; 

recadastramento; análise de conformidade da folha). 



 

 

Apesar de tudo que foi e está sendo realizado, a gravidade da 

crise ampliou-se em razão de vários fatores, como por exemplo, o repasse 

do royalte do petróleo (valor recebido antes da crise era de R$ 9 milhões 

por mês e atualmente o valor é de aproximadamente R$ 4,5 milhões). 

Também é digno de nota o descumprimento de repasses estaduais da saúde 

a mais de um ano, tendo a municipalidade que arcar com tais custos; queda 

significativa da atividade econômica, o que gerou perda significativa dos 

tributos (ISS, IPTU e ICMS) etc. 

Apesar de tudo que foi acima indicado, a municipalidade está 

garantindo a funcionalidade e o equilíbrio financeiro de Duque de Caxias. 

Assim sendo, em caráter excepcional, para o mês de maio estarão sendo 

adotadas as seguintes medidas: 

1) garantia do pagamento dos 100% dos proventos 

(salários) dos pensionistas; 

2) garantia do pagamento de 100% dos proventos 

(salários) dos aposentados que recebem até R$3.000.00 (três mil 

reais) líquidos; 

3) pagamento no dia 05 de 50% de todos os 

proventos acima da faixa anteriormente indicada; 

4) pagamento na integralidade dos restantes dos 

proventos até o dia 12 de maio. 

 

 

WAGNER DE JESUS SOARES 

PRESIDENTE 

 


