
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS

MUNICIPAIS DE PIRACICABA

Informativo Ipasp • Edição nº 30
Distribuição Gratuita

Janeiro de 2018
www.ipasppiracicaba.sp.gov.br

Em outubro de 2017, 

o Ipasp comemorou 

50 anos de atuação, 

com o lançamento de 

selo e informativo 

comemorativos em 

solenidade realizada 

em sua sede.

Viva Melhor
comemora 8 anos 

Ipasp contabiliza
215 concessões de 

aposentadoria 

Convênio SIM
realiza 20.965

atendimentos  

Páginas 4 e 5

Saiba mais nas
páginas 6 e 7

Ipasp completa 50 anos Ipasp completa 50 anos 
Av. Dr. Paulo de Moraes, 266      Castelinho      CEP 13.400-853      Piracicaba-SPAv. Dr. Paulo de Moraes, 266      Castelinho      CEP 13.400-853      Piracicaba-SPAv. Dr. Paulo de Moraes, 266      Castelinho      CEP 13.400-853      Piracicaba-SP

Geriatria clínica
é nova especialidade
médica

Página 8

Página 9 Página 10



Janeiro de 20182

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS 

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

DE PIRACICABA

Av. Dr. Paulo de Moraes, 266

Castelinho - CEP 13.400-853

Piracicaba/SP - Tel: 3437-9877 

www.ipasppiracicaba.sp.gov.br

www.facebook.com/ipasppiracicaba

Informativo Ipasp • Edição nº 30

Presidente: Pedro Celso Rizzo

Conselho Deliberativo: Dorival 

José Maistro, Dorimar Aparecida 

Bombach, Antonio Carlos Schiavon, 

Laydner Antonio Alvares, Mariane 

Vicente Pereira de Souza, Paulo 

Roberto Costa e Solange Prado 

Castel

Jornalista responsável: Marília Cury 

MTb: 48.290

Fotos: Assessoria de Comunicação 

do Ipasp, Cláudio Bertazzoni, Del 

Rodrigues, Gerson Thomazini e 

Marília Ferreira 

Diagramação: Fábio Rontani 

Projetos Grácos • MTb: 60.748

Impressão: Gráca Riopedrense

Tiragem: 6.000 exemplares

Custo unitário aos cofres públicos: 

R$ 0,83 un.  

Este informativo é uma publicação 

do Ipasp - Instituto de Previdência e 

Assistência Social dos Funcionários 

Municipais de Piracicaba

Expediente

Prezado(a) servidor(a),

Cá está a trigésima edição do 
Informativo Ipasp, que traz as 
principais ações desenvolvidas 
pelo Instituto no ano que se ndou. 
Uma espécie de prestação de 
contas especialmente para você, 
servidor(a), car por dentro do 
nosso trabalho. 

Dois mil e dezessete foi bastan-
te intenso, com a comemoração 
dos 50 anos do Ipasp, o aumento 
das atividades e dos participantes 
do grupo Viva Melhor, o início dos 
atendimentos de geriatria clínica 
em nossa sede (de responsabili-
dade da Prefeitura de Piracicaba), 
as mais de 20 mil consultas do 
Convênio SIM (uma parceria entre 
o Ipasp e o Sindicato dos Traba-
lhadores Municipais de Piracicaba 
e Região) e as mais de 200 
aposentadorias concedidas pelo 
Instituto.

Este foi meu primeiro ano como 
presidente, e eu só tenho a agra-
decer a Deus pela minha trajetória 
no funcionalismo municipal e pela 
oportunidade de estar presidente 
do Ipasp num momento tão 

importante. 
Logo no início do meu mandato, 

coloquei em prática quase todos 
os meus compromissos de cam-
panha. E agradeço a você, servi-
dor(a), que votou em mim e acredi-
tou no meu objetivo de termos um 
Instituto cada vez mais forte. 

Nossa grande luta continua 
sendo estabelecer o regime 
estatutário como a única forma de 
contratação dos servidores públi-
cos municipais de Piracicaba, uma 
vez que o Ipasp está consolidado 
como responsável pelo Regime 
Próprio de Previdência Social em 
nossa cidade. 

Entendemos que este regime, 
além de ser o ideal para os servi-
dores, também representa um 
custo menor para o município. Os 
valores em depósito estão à vista 
dos governantes municipais e se 
multiplicando, pois há aplicação 
em investimentos.

Estes valores são administra-
dos pelo Comitê de Investimentos 
do Ipasp, com apoio do Conselho 
Deliberativo do Instituto e scaliza-
ção do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e do Minis-

tério da Previdência Social, e re-
sultam em aumento de patrimônio 
para garantia do pagamento das 
futuras aposentador ias dos 
servidores, como aponta o cálculo 
atuarial revisto e atualizado 
anualmente.    

Enquanto os valores locados no 

regime geral – entenda-se INSS –, 

oriundos de contratações feitas 

pelo município por meio da CLT 

(Consolidação das Leis do Traba-

lho), não têm scalização muni-

cipal e não possibilitam nenhuma 

alteração na lei, o que não oferece 

garantias aos servidores celetis-

tas, conforme mostra a situação 

atual. 
 Portanto, servidor(a), mantere-

mos nosso foco em trabalhar e 

projetar o que for melhor para você 

e para o município. Lembre-se de 

que estamos sempre de portas 

abertas para bem recebê-lo(a).
Boa leitura!

Pedro Celso Rizzo, 

presidente do Ipasp no
triênio 2017-2019

Editorial



Dois mil e dezessete foi o 
primeiro ano de uma nova gestão 
no Ipasp, com Pedro Celso Rizzo 
como presidente do Instituto; 
Dorival José Maistro e Dorimar 
Aparec ida  Bombach  como, 
respectivamente, presidente e 
secretária do Conselho Delibera-
tivo, que se completa com os 
membros Antonio Carlos Schia-
von, Laydner Antonio Alvares, 
Mariane Vicente Pereira de Souza, 
Paulo Roberto Costa e Solange 
Prado Castel.

Eleitos no dia 13 de janeiro de 
2017 e empossados ocialmente 
no dia 1º de fevereiro seguinte, 
eles atuarão juntos na direção do 
Ipasp até 2019, colocando em 
prática o verdadeiro sentido do 
trabalho em equipe. 

O sistema de eleição do Ipasp 
foi regulamentado no dia 30 de 

junho de 1987, quando da aprova-
ção da Lei Municipal nº 2.840, 
sendo a presidência do Instituto 
denida por meio de eleição 
trianual, na qual todos os servido-

_res estatutários  ativos e aposen-
_tados  têm direito ao voto. 

O pleito ocorre nas dependên-
cias do Instituto e os três candida-
tos mais votados formam a lista 
tríplice na qual o Chefe do Execu-
tivo se baseia para escolher o 
presidente do Ipasp, cando os 
outros dois candidatos como 

presidente e secretário do Conse-
lho Deliberativo, sempre de acordo 
com a quantidade de votos que 
receberam na eleição. Os cinco 
candidatos subsequentes também 
compõem a gestão trianual como 
conselheiros.
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Nova gestão dirige Ipasp até 2019

Diretamente do universo 
_ o n l i n e ,  o  s i t e  d o  I p a s p  
_ www.ipasppiracicaba.sp.gov.br 

agora é responsivo, ou seja, suas 
páginas foram adaptadas para 
serem exibidas em qualquer tama-

nho de tela, incluindo celulares e 
tablets. 

O endereço eletrônico do 
Instituto disponibiliza informações 
importantes, desde a sua história, 
apresentação da presidência, do 
Conselho Deliberativo e dos aten-
dimentos oferecidos em sua sede 
até legislações e regras para obter 
os benefícios de aposentadoria e 
de pensão, passando por diversos 
assuntos nanceiros e serviços 
online oferecidos aos funcionários 
públicos municipais estatutários 
como consulta e impressão de 
holerite e informe de rendimentos.  

A partir do site também é possí-

vel acessar o Portal da Transpa-
_rência do Ipasp  basta clicar em 

botão localizado no Menu (lado 

esquerdo da tela principal).
Em consonância com a Lei de 

Acesso à Informação, o portal 

permite aos cidadãos o contato 

com receitas, despesas, licitações, 

relatórios gerenciais e patrimônio, 

entre outras informações que en-

volvem o cotidiano do Instituto.
Outro canal de comunicação 

 _online do Ipasp é o Facebook  
_www.facebook.com/ipasppiracicaba , 

no qual são publicados comunicados 

e notícias acerca das suas atividades.  

Site do Instituto agora é responsivo 

Página pode ser visualizada em qualquer tamanho de tela

Presidente e Conselho Deliberativo foram empossados em fevereiro de 2017
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Retrospectiva

O grupo Viva Melhor, formado por funcio-
nários públicos municipais aposentados e 
pensionistas do Ipasp, aproveitou – e muito – 
2017, ano em que completou seu oitavo 
aniversário. 

“Dois mil e dezessete foi bastante animado, 
com mais de 80 encontros para atividades 
físicas e aulas de teatro, coral e dança, além de 
44 eventos distribuídos ao longo da programa-
ção”, conta a coordenadora do grupo, Carmem 
Carlet.

O aumento do número de atividades, que 
culminou com o aumento do número de 
participantes – hoje são 152 inscritos –, é reexo 
da promessa de campanha do presidente do 

Ipasp, Pedro Celso Rizzo. “O grupo Viva Melhor 
é extremamente importante por proporcionar o 
bem-estar e a qualidade de vida aos aposenta-
dos e pensionistas. Seu aperfeiçoamento 
contínuo sempre esteve e sempre estará entre 
os meus objetivos”, arma Rizzo.

Dentre as atividades oferecidas pelo Ipasp 
ao grupo Viva Melhor está o projeto Inclusão 
Digital à Melhor Idade. “O curso Informática 
Básica foi implantado em novembro de 2012 e, 
em 2017, o projeto foi incrementado com o curso 
Manuseio de Smartphones, a pedido dos 
próprios participantes do grupo”, diz o professor 
de informática do Instituto, Cláudio Bertazzoni. 
“Outra novidade de 2017 foi a inclusão de 

cursos para os funcionários municipais da ativa. 
Tivemos o de Excel Avançado, que terá 
continuidade em 2018 junto ao de Word 
Avançado”, completa. Os cursos são semestrais 
e acontecem na sala de informática do Ipasp, 
mantida em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação.

A solidariedade também está presente no 
grupo Viva Melhor e pode ser comprovada pela 
participação contínua na Campanha dos 
Lacres. “Periodicamente, fazemos a entrega de 
garrafas PETs cheias de lacres de alumínio ao 
responsável pela campanha. A ideia é trocar 140 
garrafas por uma cadeira de rodas e, assim, 
auxiliar pessoas e entidades”, explica Carmem.  

Viva Melhor completa 8 anos

Confira a retrospectiva de 2017 do grupo Viva Melhor: 

 , 1º Bingo Benecente, viagem a Jaguariúna (Maria Fumaça) eAbril: 1º Cine Pipoca
Pedreira, Páscoa

Maio: passeio à Hyundai e à Estação de Tratamento de Esgoto, palestra A Autoestima
e o Autoconhecimento na Melhor Idade, Dia das Mães, viagem a Jacutinga e Monte
Sião, curso Alimente-se Bem (Sesi Piracicaba), 2º Bazar Benecente

Fevereiro: 1º Bazar Benecente, 4º Concurso de Fantasias do Carnaval Viva Melhor Março: passeio de barco pelo rio Piracicaba, 5ª Minifeira da Beleza, início das aulas de
Inclusão Digital à Melhor Idade, viagem a Olímpia (Thermas dos Laranjais)
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O grupo Viva Melhor recebe o apoio da Associação dos 
Servidores Aposentados e Pensionistas de Piracicaba 
(Asapp), da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

Atividades Motoras (Selam) e do restaurante Porto da Praia, 
na Rua do Porto, onde as atividades ocorrem 

bissemanalmente. Inscreva-se pelo telefone 3437-9877. 

Junho: 2º Cine Pipoca, curso Alimente-se Bem (Sesi Piracicaba), 7º Arraiá Viva Melhor,
2º Bingo Benecente, apresentação da Quadrilha Viva Melhor no Sesi Piracicaba

Julho: formatura do curso Inclusão Digital à Melhor Idade, apresentação da Quadrilha
Viva Melhor no Lar Betel, palestra Valorize-se: Você Merece Mais, Muito Mais!

Agosto: início das aulas de Inclusão Digital à Melhor Idade e de Excel Avançado, Dia
dos Pais, 8º Aniversário do Viva Melhor, viagem a Barra Bonita, 3º Bazar Benecente,
passeio à Hyundai e à Estação de Tratamento de Esgoto

Setembro: participação na XIII Olimpíada Municipal da Terceira Idade, Viva Melhor no
Teatro: As Três Marias em Busca do Ponto G, 1º Flash Night, viagem a Holambra
(Expoflora 2017)

Outubro: participação em reunião solene comemorativa ao Dia do Idoso (homenagem
à Sra. Leonides Agostinho, a Léo), Dia das Crianças, 3º Bingo Beneficente, viagem a
São Roque (Expo São Roque 2017) 

Novembro: passeio à Hyundai e à Estação de Tratamento de Esgoto, 1º Baile dos Anos
Dourados, 4º Bazar Benecente 

Dezembro: formatura dos cursos Inclusão Digital à Melhor Idade e Excel Avançado,
apresentação do coral Viva Melhor na Esalq, confraternização de m de ano   
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Entrevista

Em 2017, um novo atendi-
mento médico foi iniciado pela 
Prefeitura de Piracicaba nas 
instalações do Ipasp: o de 
geriatria clínica.

De acordo com o presidente 

do Instituto, Pedro Celso Rizzo, a 

inclusão de um clínico-geriatra no 

corpo clínico formado por cardio-

logista, clínico-geral, ginecolo-

gista, ortopedista, pediatra e 

psiquiatra foi bastante solicitada 

pelos servidores. “Tão requisi-

tada que apresente i  como 

compromisso de campanha e já 

foi colocada em prática logo no 

início da minha gestão. Existem 

muitas pessoas com mais de 50 

anos entre os beneciários da 

nossa parceria com a Prefeitura, 

fato relevante para a inserção 

deste atendimento”.

Formada pela Univer-

sidade Cidade de São 

Paulo (Unicid), a médica 

piracicabana Maitê Mazie-

ro conta mais sobre o novo 

atendimento que está dis-

ponível aos servidores a 

partir dos 50 anos de 

idade. 

Ipasp - O que é geria-

tria?
Dra. Maitê Maziero - 

Geriatria é o ramo da medicina 

que visa à prevenção e ao 

tratamento de doenças relacio-

nadas à velhice. Cabe ao médico 

diferenciar as mudanças anatô-

micas, funcionais e psicológicas 

próprias do processo natural de 

envelhecimento e as alterações 

decorrentes de doenças nesta 

fase da vida.
Como são as consultas?
Durante as consultas, o médi-

co se preocupa com todos os 

aspectos da saúde do idoso, de 

acordo com as particularidades 

do processo de envelhecimento. 

Enquanto a grande maioria das 

especial idades médicas se 

dedica a um órgão ou sistema, a 

geriatria se dedica ao indivíduo 

como um todo. Objetiva-se atuar 

na prevenção, orientando hábitos 

de vida que corroborem para um 

envelhecimento saudável, no 

acompanhamento do processo 

natural de envelhecimento e 

ambientação a ele e na reabili-

tação das doenças e sequelas, 

bem como fornecer cuidados pa-

liativos aos pacientes portadores 

de doenças sem possibilidade de 

cura.

Quando devo agendar uma 

consulta?
Após os 60 anos de idade, os 

órgãos vão cando mais frágeis, 

com mais facilidade para adquirir 

doenças devido à gradual perda 

da capacidade funcional. Por 

isso, a partir dos 50 anos, é 

importante buscar este acompa-

nhamento.

Qual a importância deste 

atendimento no Ipasp?
O processo de envelhe-

cimento impacta no compor-

tamento orgânico, demandando 

uma abordagem diferenciada. 

Assim como crianças apresen-

tam especicidades que são 

tratadas pelo pediatra, durante a 

velhice – que é um estágio mais 

frágil da vida – é importante que o 

idoso seja acompanhado por um 

médico preparado. Ter esta 

modalidade de atendimento no 

Ipasp é um diferencial na atenção 

à saúde e ao bem-estar dos 

servidores. A inclusão destas 

consultas visa a proporcionar 

uma velhice em que seja possível 

manter um ritmo de vida saudável 

e independente, propiciando 

longevidade com melhor quali-

dade de vida.

Geriatria clínica é novidade entre os
atendimentos médicos 

Por meio de parceria com a 

Prefeitura de Piracicaba, que, 

por sua vez, mantém contrato 

licitatório com a empresa 

Perinatal Serviços Médicos, o 

Ipasp cede suas instalações 

para atendimentos com médi-

cos especialistas em Cardio-

logia, Clínica geral, Geriatria 

clínica, Ginecologia, Ortope-

dia, Pediatria e Psiquiatria. 

Todos os servidores munici-

pais – incluindo os aposen-

tados e os pensionistas – e 

seus dependentes legais não 

pagam pela utilização destes 

serviços. Os agendamentos 

de consulta devem ser feitos 

pelo telefone 3422-0510.

 Dra. Maitê Maziero
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Convênio SIM

O Convênio SIM (Sistema de Saúde Integrado dos 
Municipais de Piracicaba), oferecido pelo Ipasp em parceria 
com o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e 
Região para todos os servidores municipais – incluindo os 
aposentados e os pensionistas – e seus dependentes, realizou 
20.965 atendimentos em 2017, sendo 577 emergências. 

Criado em 1998, o convênio tem como objetivo 
proporcionar atendimentos ambulatoriais em diversas áreas 
da saúde. “Temos em nossa sede especialistas em 
Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia e Psicologia, aos quais os servidores que 
aderem ao convênio têm acesso mediante agendamento de 
consulta”, conta o presidente do Ipasp, Pedro Celso Rizzo.

As consultas devem ser agendadas com antecedência 
pelo telefone 3437-9877. “Como forma de lembrete e visando 
a diminuir as ausências, os usuários do Convênio SIM 
recebem mensagens em seus celulares contendo data, 
horário e o nome do especialista agendado. Por isso, é muito 
importante manter os dados cadastrais atualizados”, enfatiza 
o presidente. 

Mais de 20 mil atendimentos em 2017

Atendimentos
odontológicos

Em junho de 2017, os serviços odontológicos do 

Convênio SIM foram migrados para a São Francisco 

Saúde. Assim, além do Centro Odontológico do Ipasp, 

localizado em sua sede, os usuários também podem 

procurar a rede credenciada para os atendimentos em 

endodontia e periodontia. 

O Centro Odontológico do Ipasp funciona de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

Urgências e emergências são atendidas das 8h às 11h e 

das 13h às 16h. Fora deste período, deve-se entrar em 

contato pelos telefones 0800-183-456 ou 9-9594-9465. 

Faça sua
adesão!

As adesões ao Convênio SIM devem ser feitas pelo 
servidor na recepção do Ipasp portando os seguintes 
documentos: 
- CPF e RG; 
- Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 24 anos; 
- Comprovante de endereço; 
- Último holerite; 
- Carteira de Trabalho (se contratado pelo Regime CLT); 
- Portaria de Nomeação (se contratado pelo Regime 

 Estatutário ou Comissionado). 
Se o servidor for sindicalizado, deve apresentar, também, 
o comprovante (caso não conste no holerite).
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Benefício

Ipasp concede 215 aposentadorias em 2017
Em 2017, o Ipasp concedeu 215 aposentadorias, em cerimônias realizadas mensalmente no auditório do Instituto. Confira! 

Janeiro Fevereiro Março

Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro

Outubro Novembro Dezembro
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O Ipasp, por determinação da Lei Complementar 
nº 219/2008, promove a administração dos 
recursos previdenciários dos servidores públicos 
municipais estatutários do município de 
Piracicaba por meio de dois fundos, a saber: 

1) Fundo de Repasse: É um fundo financeiro no 
qual as contribuições pagas pelos empregadores 
(Prefeitura, Câmara e Semae), pelos servidores 
ativos, aposentados e pensionistas são 
estabelecidas sem o objetivo de acumulação de 
recursos (capitalização), ficando a cobertura do 
déficit financeiro sob a responsabilidade dos 
empregadores (Prefeitura, Câmara e Semae). 
São beneficiários deste fundo todos os 
servidores estatutários admitidos até 31 de 
dezembro de 2003.

2) Fundo de Reserva: É um fundo previdenciário 
no qual  as cont r ibu ições pagas pe los 
empregadores (Prefeitura, Câmara e Semae), 
pelos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas são estabelecidas com o objetivo 
de acumulação de recursos (capitalização). 
Neste modelo, os empregadores e cada servidor 
devem contribuir para a formação de uma 
poupança que financiará as aposentadorias e 
pensões futuras, não havendo a necessidade de 
aportes por parte do empregador para a 
cober tura  de  défic i ts  finance i ros .  São 
beneficiários deste fundo todos os servidores 
estatutários admitidos a partir de 1º de janeiro de 
2004.

Nota:

Fundos Consolidados: Representam a soma 
das receitas, despesas e saldos financeiros dos 
dois fundos para fins de consolidação e 
prestação de contas, destacando que os 
recursos do Fundo de Reserva não podem 
financiar as despesas do Fundo de Repasse e 
vice-versa.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS - 2017
ESPECIFICAÇÃO R$

RECEITAS 87.965.199,85R$     

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 39.611.265,77R$     

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.026.370,25R$       

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 4.705.798,04R$       

OUTRAS RECEITAS 371.765,79R$           

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 41.250.000,00R$     

TOTAL DAS RECEITAS 87.965.199,85R$     

ESPECIFICAÇÃO R$

DESPESAS 97.701.575,51R$     

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512.862,61R$       

APOSENTADORIAS E PENSÕES 95.265.535,65R$     

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAIS E SERVIÇOS) 834.096,53R$           

PRECATÓRIOS 80.751,72R$             

INVESTIMENTOS 8.329,00R$                

TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS 97.701.575,51R$     

APURAÇÃO DO RESULTADO 9.736.375,66-R$       

SALDO FINANCEIRO 10.242.097,29R$     

ESPECIFICAÇÃO R$

RECEITAS 24.482.750,41R$     

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 14.196.205,63R$     

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.285.309,77R$     

OUTRAS RECEITAS 1.235,01R$                

TOTAL DAS RECEITAS 24.482.750,41R$     

FUNDO DE REPASSE

FUNDO DE RESERVA

ESPECIFICAÇÃO R$

DESPESAS 527.818,94R$           

APOSENTADORIAS E PENSÕES 527.818,94R$           

TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS 527.818,94R$           

APURAÇÃO DO RESULTADO 23.954.931,47R$     

SALDO FINANCEIRO 103.990.446,44R$   

ESPECIFICAÇÃO R$

RECEITAS 112.447.950,26R$   

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 53.807.471,40R$     

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12.311.680,02R$     

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 4.705.798,04R$       

OUTRAS RECEITAS 373.000,80R$           

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 41.250.000,00R$     

TOTAL DAS RECEITAS 112.447.950,26R$   

ESPECIFICAÇÃO R$

DESPESAS 98.229.394,45R$     

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512.862,61R$       

APOSENTADORIAS E PENSÕES 95.793.354,59R$     

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAIS E SERVIÇOS) 834.096,53R$           

PRECATÓRIOS 80.751,72R$             

INVESTIMENTOS 8.329,00R$                

TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS 98.229.394,45R$     

APURAÇÃO DO RESULTADO 14.218.555,81R$     

SALDO FINANCEIRO 114.232.543,73R$   

FUNDOS CONSOLIDADOS (FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA)

NOTAS EXPLICATIVAS:
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O Ipasp esteve entre os parceiros da Associação dos 
Servidores Aposentados e Pensionistas de Piracicaba 
(Asapp) na realização da 8ª edição do Encontro dos 
Aposentados e Pensionistas. O evento ocorreu no dia 19 de 
maio de 2017, no Salão de Eventos do Clube Recreativo do 
Sindicato dos Metalúrgicos, com muitas atividades e 
atrações especialmente elaboradas à categoria. Cerca de 
500 aposentados e pensionistas prestigiaram este que é 
considerado o maior encontro promovido no estado de São 
Paulo à melhor idade. Fique de olho: em 2018, o Encontrão – 
como é carinhosamente chamado – será no dia 11 de maio. 
Mais informações pelo telefone 3432-7571.

Representado pelo presidente, Pedro Celso Rizzo; pela 
administradora-geral, Ilma Araújo Quartarolo; pelo econo-
mista, Fernando Montanhesi Tavares, e pela assessora de 
comunicação, Marília Cury, o Ipasp visitou, no dia 1º de 
dezembro de 2017, a convite da Prefeitura de Piracicaba, o 
Hospital Regional de Piracicaba Dra. Zilda Arns, previsto 
para ser inaugurado em 2018. 

Quando o frio se aproxima, a solidariedade é quem toma 
as rédeas. Visando a colaborar com quem tanto precisa, o 
Ipasp apoiou e foi um dos pontos de coleta da 
5ª Megacampanha do Agasalho, promovida pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Piracicaba, pela Gazeta de 
Piracicaba e pela Onda Livre FM. De 15 de maio a 30 de 
junho de 2017 – período de vigência da campanha – foram 
arrecadadas mais de 36 mil peças. 

A convite da Prefeitura de Piracicaba, por meio das 
secretarias municipais de Governo e Desenvolvimento 
Econômico e de Defesa do Meio Ambiente, o Ipasp – 
representado pela assessora de comunicação, Marília Cury – 
visitou, no dia 24 de novembro de 2017, a Central de 
Tratamento de Resíduos (CTR) Palmeiras, uma parceria 
público-privada pioneira, que está de portas abertas para 
apresentar seu trabalho inovador à população.

5ª Megacampanha do Agasalho 

Hospital Regional 
Central de Resíduos

8º Encontro dos Aposentados
e Pensionistas


