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                  Ética e transparência 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO- 1 

 

A gestão atual do MURIAÉ-PREV tem compromisso com a ÉTICA E TRANSPARÊNCIA! E de forma a 

esclarecer os servidores da correta interpretação dos demonstrativos contábeis, passa a explicar abaixo de forma 

simples e objetiva. Caso algum servidor/cidadão queira aprofundar nos questionamentos, a equipe de técnicos do 

MURIAÉ-PREV estará sempre à disposição. 

Qual significado do nome “Fundo Previdenciário” e para que serve? 

Um Fundo de Previdência ou Fundo de Pensão é um sistema de acumulação das contribuições dos trabalhadores 

e das empresas durante um período de trabalho que será utilizado quando o trabalhador se aposentar. Ele serve 

para suprir as necessidades financeiras de sobrevivência dos contribuintes que atingiram a idade e tempo de 

contribuição mínimos ou adquiriram durante a vida laboral alguma doença que o impeça de continuar o trabalho; 

bem como assegurar aos dependentes e/ou cônjuges em caso de morte do trabalhador; além de garantir um 

auxílio em momentos de doenças que impedem o trabalho. 

Em 21 anos de existência, o MURIAÉPREV vem acumulando recursos para conseguir cumprir com sua missão 

de pagar os benefícios previdenciários previstos. Sendo que de 1.997 a 2.011 (14 anos) acumulou 78 Milhões e 

de 2.012 a junho/2018 (6 anos e meio) acumulou 112 milhões, num total de 190 milhões. Até a presente 

data não foi necessário utilizar as reservas previdenciárias para os pagamentos de benefícios. No tocante à 

análise apresentada pelo servidor pré-candidato à presidência do MURIAÉ-PREV, ele ARRISCA em publicar 

uma matéria sem compromisso com a realidade. Ou então possui um conhecimento inovador que surpreende os 

trabalhos técnicos de contabilidade, financeira e atuária. 

Percebe-se também que no cabeçalho foi citada a fonte da informação, mas nota-se que foram extraídos dados 

incompletos para confundir o leitor. Uma análise técnica deve ser feita por completo para se chegar a uma 

conclusão concreta. 

Em uma análise de balanços razoável, o ideal é que se compare ano a ano para se chegar a uma conclusão mais 

concreta, pois meses isolados podem ocorrer flutuações para mais ou para menos, ainda mais em se tratando de 

uma entidade que arrecada em grande parte suas receitas no mercado financeiro, ou seja, rendimentos de 

aplicações. 

Para esclarecer aos servidores vamos buscar os resultados dos últimos 06 exercícios (2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 e 2017) da atual gestão, assim como o acumulado de 2018 de janeiro a junho. 

 

 

2012 

Total das Receitas R$30.522,720,42 

Total das Despesas R$7.133.053,14 

Superávit R$23.389.667,28 
 

2013 

Total das Receitas R$16.321.210,23 

Total das Despesas R$9.138.512,61 

Superávit R$7.182.697,62 
 

2014 

Total das Receitas R$27.243.352,30 

Total das Despesas R$10.879.677,92 

Superávit R$16.309.252,30 
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2015 

Total das Receitas R$30.849.752,01 

Total das Despesas R$13.531.233,10 

Superávit R$17.318.518,91 
 

 

2016 

Total das Receitas R$40.984.261,41 

Total das Despesas R$18.744.598,72 

Superávit R$22.239.662,69 
 

2017 

Total das Receitas R$40.185.438,06 

Total das Despesas R$23.768.722,07 

Superávit R$16.398.717,99 
 

 

2018 (até junho 

Total das Receitas R$18.108.721,45 

Total das Despesas R$13.074.389,78 

Superávit R$5.034.331,67 
 

Portanto, verifica-se que o MURIAÉ-PREV até a presente data apresentou superávit, ou seja, obteve mais 

receitas do que despesas em todos os seus exercícios financeiros. 

CONCLUSÃO: 

 

A ANÁLISE PUBLICADA PELO SERVIDOR PRÉ-CANDIDATO À PRESIDENCIA DO MURIAÉ-PREV 

NÃO REPRESENTA A REALIDADE. 

INFORME-SE JUNTO A NÓS. TEREMOS O PRAZER DE ATENDER A TODOS.  

 

Publicado no Portal da Transparência: http://www.muriaeprev.com.br/portal/ 

 

Atenciosamente, 

 

Antônio José Pereira de Oliveira 

Presidente do MURIAÉ-PREV 

Masp- 00113.001 
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