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APRESENTA<;AO 


Equacionar e administrar a questao previdenciaria constitui urn dos principais desafios dos 
ptefeitos que tomaram posse em lode janeiro de 2001. 0 sucesso das administras:oes municipais e 0 

equilibrio futuro das finan<;as das prefeituras estarao diretamente vinculados a forma como venha a 
ser encaminhada essa questao. 

A decisao tern que ser tomada levando em consideras:a.o, conjuntamente, os novos textos 
constitucionais relativos as reformas administrativa e previdenciaria. A primeita induz que os novos 
trabalhadotes do setor publico devam estar submetidos ao regime do emprego publico, extinguindo
se ou restringindo-se 0 Regime Juridico Vnico; a segunda indica que 0 caminho mais adequado e a 

I filias:a.o ao Regime Geral de Previdencia Social, 0 mesmo dos trabalhadores do setor privado. Existem, 
~ no entanto, regimes pr6prios pre-existentes que requerem atens:ao e cuidados especiais no manejo 

de sua gestao. 

Requerem, POt exemplo, a pattir de agora, s6lidas bases atuariais e financeiras para garantia 
da solvencia fiscal dos municipio's e da certeza de que haverao recursos a serem investidos em educa<;ao, 
saude, assistencia social, pavimenta<;ao, limpeza urbana, ilumina<;ao publica e tantas outras atividades 
que afetam diretamente a vida dos cidadaos. 

E com a preocupa<;ao de por a disposi<;ao dos novos administradores municipalS e suas 
equipes de governo as informa<;oes e subsidios necessarios que foi elaborado 0 documento A Lei de 
Responsabilillade Fiscal e a Previdencia dos Servidores Publicoe Municipais, 0 primeito da 
serie Estudos, da Cole<;ao Previdencia Social, tendo por objetivo orientat os munidpios sobre as 
medidas a serem adotadas no caso da institui<;ao ou manutem,:ao de regime proprio de previdencia, 
de modo compativel com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a legisla<;ao espedfica do Regime de 
Previdencia do Servidor Publico. 

Com 0 patrodnio do BNDES, em parceria com 0 Ministerio do Desenvolvimento, Industria 
e Comercio Exterior e do Ministerio do Planejamento, Or<;amento e Gestao, este trabalho integra as 
a<;oes do Governo Federal visando facilitat a compreensao e implementa<;ao da Lei de 
Responsabilidade Fiscal em tela<;ao a organizac;:ao dos servic;:os previdenciirios. 

WALDECK ORNELAS 

Ministro de Estado da Previdencia e Assistencia Social 

Brasilia, janeiro de 2001 
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PREFAcIO 

Apresentamos esta edi'fao da publica'fao ';4 Lei de Responsabilidade Fiscal e a Previdencia dos 
Servidores PublicOJ Municipais", elaborada pela Funda'fao ANASPS de Previdencia Social- FUNPREV; 
com a certeza de que sera de grande valia para orientar os municipios em rela'fao as medidas a serem 
adotadas na institui'fao, organiza<;:ao e manuten<;:ao de regimes proprios de previdencia social, de 
modo adequado as normas estabelecidas pe1a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tarefa importante na 
gestao eficiente e responsave! da coisa publica, meta perfeitamente alcan'favel por todos os governos 
locais, e que contribui para a Reforma do Estado. 

De fato, como uma das principais institui<;:oes de politica econornica de longo prazo no 
Brasil, 0 BNDES vern participando ativamente de a<;:oes voltadas para a reformula'fao do papel do 
Estado, nos diversos niveis da Federa<;:ao Brasileira. Neste sentido, tern sido grande 0 seu empenho , 
em apoiar a moderniza<;:ao da administra'fao tributaria e a melhoria da qualidade do gasto publico, 
com uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado. 

Alt~m dos varios programas tradicionais, 0 BNDES implementou 0 Programa de 
Moderniza'fao da Administras:ao Tributaria e da Gestao dos setores Sociais Basicos (P~1A1) para 
proporcionar aos munidpios brasileiros possibilidades de aperfei'foar sua capacidade de arrecada<;:ao 
e, ao mesmo tempo, incrementar a qualidade dos servi'fos prestados a popula<;:ao. 

Tambem foi criado urn site na Internet (http://federativo.bndes.gov.br) para divulga<;:ao 
de informa'f0es e estatfsticas sobre 0 setor publico, bern como para a troca de experiencias entre 
adrninistradores publicos, pesquisadores, organiza<;:oes nao-governamentais e eventuais interessados 
em politicas publicas. Com efeito, 0 Banco Federativo tern procurado tratar dos mais variados 
temas relacionados a Federas:ao Brasileira, como a Reforma Tributaria e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, alem de apresentar indicadores tributarios e fiscais. Este forum de debates - democratico e 
aberto cresceu e se dinarnizou atraves de varias parcerias com outros orgaos e institutos de pesquisa. 

Mais informa<;:ao e mais transparencia sao, sem duvida, a garantia perene do efetivo 
controle popular e do aprendizado da cidadarua. 

FR&'lCISCO ROBERTO ANDRE GROs 

Presidente do BNDES 
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AOLEITOR 


Cumprindo sua finalidade de prom over estudos na area previdenciiria, a FUNDAC;Ao 
ANASPS - FUNPREV, em parceria com 0 BNDES e 0 J\finisterio da Previdencia e Assistencia 
Social, elaborou 0 presente trabalho divulgando e esclarecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal sob 
a 6tica previdenciaria, e em especial a previdencia dos servidores publicos municipais. 

Sendo a previdencia uma das maiores conquistas sociais, ocorridas neste seculo, e necessario 
que a sociedade dela tome conhecimento, discuta e se aprofunde, de modo a tomar-se guardia 
permanente do sistema cujo aperfeic;:oamento decorre de intensas discussoes e ajustes no decorrer 
do tempo pelos agentes envolvidos. 

f Ap6s a promulgac;:ao da Constituic;:ao de 1988, os Municipios obtiveram 0 devido 
reconhecimento como ente federativo, papel este ja exercido de fato desde 0 Brasil colonia, cuja 
existencia e fator determinante para fixa<;ao do homem nos mais diversos pontos do Brasil, deles 
dependendo diretamente para a obtenc;:ao dos servi<;os essenciais a sociedade. 

Dada a relevincia e importincia desempenhada, e necessario urn corpo administrativo atuante, 
com todos os direitos e responsabilidades decorrentes. 

Nesse contexto, uma previdencia para os servidores municipais bern administrada sera urn 
fator importante para 0 equilibrio das contas publicas, permitindo ao administrador destinar maiores 
recursos em outras areas de atua<;ao, conseguindo ao mesmo tempo garantir os direitos sociais de 
seus servidores e melhorando a qualidade dos servic;:os prestados. 

o presente docurnento permitira aos administradores municipais se adequarem as novas 
regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, orientando-os na tomada de decis6es quanto a 
institui<;ao de regimes proprios de previdencia para seus servidores, bern como no tocante aos 
procedimentos a serem adotados na administrac;:ao dos fund os. 

A FUNDAC;Ao ANASPS continuara a promover estudos sobre a materia e outras correlatas, 
curnprindo seu papel de promover a cultura previdenciaria, dando sua parcela de contribui<;ao para 
o zelo e trato da coisa publica, dever de todos nos. 

Paulo Cesar de Souza 

Presidente do Conselho Executivo da FUNPREV 


Alexandre Barreto Lisboa 

Presidente do Conselho Curador da FUNPREV 
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SUMARIO EXECUTIVO 


1. 	 A Lei Complementar nO 101, de 04 de malo de 2000, estabelece urn conjunto de disposi<;6es no 
campo das finam;:as publicas que deve merecer especial aten<;ao dos prefeitos. Por urn lado, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal e urn estimulo para que 0 Prefeito busque aprimorar a gestao dos 
recursos publicos mediante 0 aperfei<;oamento dos processos de planejamento, execu<;ao e 
controle dos'gastos governamentals. Por outro, 0 seu descumprimento pode ensejar a aplica<;ao 
de diversas penalidades nao apenas para os municfpios, como tambem para as autoridades locals. 

2. 	 Uma das areas que deve merecer especial atem;ao do Prefeito e a organiza<;ao e a gestao da 
previdencia do servidor publico municipal, pois seus desequilibrios podem amea<;ar a propria 
viabilidade de sua gestao, com 0 comprometimento crescente de receitas para 0 seu financiamento 
e redu<;ao das disponibilidades para fins de investimentos no atendimento das demandas da 
popula<;ao. 

3. 	 Uma das primeiras medidas que 0 Prefeito deve adotar e constituir urn grupo tecnico de alto 
nivel, coordenado por pessoas de sua inteira confian<;a, com 0 objetivo de fazer urn diagnostico 
da realidade previdenciaria municipal. 

4. 	 Esse diagnostico deve, necessariamente, abranger uma avalia<;ao atuarial do regime previdenciario 
local, acompanhada, se for 0 caso, de uma auditoria contabil. 

5. 	 Feito 0 diagnostico, a municipalidade podera optar pelas seguintes alternativas, conforme as 
peculiaridades locals: 

a. 	 extinguir 0 regime proprio de previdencia, fwando seus servidores ao INSS, ou mante-Ios fwados 
aos INSS, caso nao exista regime proprio. Nessa hipotese, poden\. tambem considerar a cria<;ao 
de urn esquema de previdencia complementar para os servidores cujos salarios sejam superiores 
ao teto de beneficio do Regime Geral de Previdencia Social; 

b. 	 instituir regime proprio de previdencia ou reforma-Io, de modo a compatibilizar 0 plano de 
beneffcios com 0 plano de custeio, com vistas ao equilibrio financeiro e atuarial. Nessa hipotese, 
deve ser considerada a possibilidade de cria<;ao de urn fundo integrado de bens, direitos e ativos, 
com finalidade previdenciaria. 

6. 	 Qualquer que seja a estrategia adotada, 0 encaminhamento dado aquestao previdenciaria sera 
de vital importancia para 0 adequado cumprimento das metas, condi<;oes e prazos de adequa<;ao 
referentes adespesa com pessoal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

7. 	 A equipe tecnica designada pelo Prefeito, na defmi<;ao da estrategia mais adequada a ser adotada, 
devera observar com rigor os criterios e parametros assinalados na presente publica<;ao, de 
modo a evitar a aplica<;ao de penalidades que prejudiquem as chances de exito da gestao municipal. 

8. 	 Prefeito devera conferir especial aten<;ao ao desempenho da equipe por ele designada para que 
nao venha a incorrer nos crimes de que trata 0 Codigo Penal e a Lei n° 10.028, de 19 de outubro 
de 2000, que define os crimes contra as tlnam;as publicas. 
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1. Introdu~ao 

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, tambem conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), regulamenta 0 artigo 163 da Constituic;:ao Federal e estabelece 
urn conjunto de disposic;:5es a serem seguidas pelos administradores publicos de todo 0 pais no 
campo das financ;:as publicas. 

Especial atenc;:ao e conferida ao aprimoramento da gestao dos recursos publicos, 
mediante 0 planejamento dos gastos governamentais, ampla visibilidade do processo de execuc;:ao 
orc;:amentaria e financeira, aperfeic;:oamento dos mecanismos de controle e responsabilizac;:ao 

"' 	 dos entes publicos e das respectivas autoridades em caso de descumprimento das normas 
estabelecidas. 

Assim, des de 5 de maio de 2000, os tres poderes Judiciario, Executivo e Legislativo, 
com 0 respectivo Tribunal de Contas bern como 0 Ministerio Publico, nos respectivos ruveis 
de governo (federal, estadual e municipal), incluindo os 6rgaos da administrac;:ao direta e as 
entidades da administrac;:ao indireta, estao submetidos a uma serie de metas, limites e condic;:5es 
no campo das financ;:as publicas, com 0 intuito de assegurar a responsabilidade na gestao fiscal, 
de modo que seja possive! prevenir riscos e corrigir desvios que possam afetar 0 equilibrio das 
contas publicas. 

Uma serie de trabalhos, seminarios e cartilhas tern tratado da aplicac;:ao da LRF, no 
entanto, pouca atenc;:ao tern sido dada a organizac;:ao e gestao da previdencia dos servidores 
publicos. Os desequilfbrios nessa area sao reconhecidos pelos especialistas como urn dos fatores 
mais importantes a afetar a adequada administrac;:ao das contas publicas. 

A LRF determina de modo claro que 0 ente da Federac;:ao que mantiver ou vier a 
instituir regime pr6prio de previdencia social para seus servidores conferir-lhe-a carater 
contributivo e 0 organizara com base em normas de contabilidade e atuaria que preservem seu 
equilibrio financeiro e atuarial. 

Este documento pretende ser urn instrumento de orientac;:ao para as autoridades 
muruclpais prefeitos, vereadores e secretarios de governo sobre as medidas que devem ser 
tomadas para a implementac;:ao da LRF no que se relaciona aprevidencia dos servidores publicos 
no ambito do respectivo municipio. Subsidiariamente, pode ser uti! tam bern para autoridades 
de outros niveis de governo. 

Para tanto, serao consideradas as disposic;:5es da LRF, bern como outras disposic;:5es 
normativas de disciplina fiscal referentes amateria previdenciaria ja existentes, tais como: 

Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998; 

Lei Geral dos Regimes Pr6prios de Previdencia Social- Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 


I. 	 1998, com as alterac;:5es introduzidas pe!a Medida Provisoria n° 2.043-20, de 28 de julho de 
2000, e suas reedic;:5es; 
Portaria :Ministerial MPAS/GM nO 4.992, de 5 de fevereiro de 1999, com as alterac;:5es 
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introduzidas pela Portaria Ministerial.MPAS/GM nO 7.796, de 28 de agosto de 2000; 
Resolu<;oes do Conselho Monetario Nacional n° 2.651/99 e 2.652/99 com as altera<;oes da 
Resolu<;ao n02.661/99. 

A Emenda Constitucional n° 20/98, ao modificar 0 sistema de previdencia social, 
introduziu importantes altera<;oes no regime de previdencia dos servidores publicos. Tambem em 
consonancia com as disposi<;oes da Emenda Constitucional n° 20/98, a Lei n° 9.717/98 disp6s 
sobre regras gerais para a organiza<;ao e 0 funcionamento dos regimes proprios de previdenda 
social dos servidores publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. A 
Portaria IYfinisterial nO 4.992/99 definiu os parametros e as diretrizes gerais previstos na Lei n° 
9.717/98. De certo modo, esses atos normativos foram precursores da LRF no que diz respeito a 
medidas de disciplina fiscal em materia previdendaria. 

Preliminarmente, deve-se esc1arecer que ha duas formas de garantir os direitos 
previdenciarios dos servidores pt'iblicos municipals. Uma e mediante a filia<;ao desses servidores 
ao Regime Geral de Previdencia Social- RGPS, administrado pelo Instituto Nadonal do Segura 
Social- INSS, nos termos das Leis n° 8.212 e n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e suas altera<;oes 
posteriores. Outra, e mediahte a constitui<;ao de um regime proprio no ambito da administra<;ao 
municipal. Compete as autoridades locals optar entre essas alternativas. Entretanto, no caso dos 
municipios cuja receita diretamente arrecadada e menor que a receita proveniente de transferencias 
constitudonais da Uniao e vedada a institui<;ao de regime proprio, devendo 0 municipio contribuir 
para 0 INSS na condi<;ao de empregador, salvo se na data da publica<;ao da Lei nO 9.717/98, em 28 
de novembro de 1999, este municipio jli houvesse organizado um regime proprio para seus 
servidores. 

Na primeira parte deste guia, sao apresentados os criterios e as diretrizes gerais para a 
institui<;ao, organiza<;ao e manuten<;ao de regimes proprios de previdencia sociaL Sao analisados 
os parametros estabelecidos, as limita<;oes, as veda<;oes e os criterios adicionals a serem observados 
quando houver fundo de previdencia instituido por lei municipal. Em seguida, sao comentadas, 
capitulo a capitulo, as determina<;oes da LRF em materia de previdencia, no que se relaciona com 
os municipios. 

Nos comentarios referentes ao Capitulo I - Das Disposi<;oes Preliminares, estiio presentes 
o conceito de responsabilidade fiscal, 0 rol dos entes da Federa<;ao que estao submetidos a LRF e 
a conceitua<;ao e forma de calculo da receita corrente liquida. 

No Capitulo II - Do Planejamento, definem-se as novas regras para a elabora<;ao da Lei 
de Diretrizes Or<;amentarias (LDO) e para a Lei Or<;amentaria Anual (LOA). 

No Capitulo III Da Receita Publica, consta a obriga<;ao municipal de instituir, preyer e 
arrecadar os tributos de sua competencia constitucional. 

As regras para gera<;ao de despesas, 0 conceito de despesas obrigatorias de carater 
continuado, as despesas com pessoal, suas limita<;oes e controle, bem como, as especificidades das 
despesas com seguridade social estao no Capitulo IV - Da Despesa Publica. 
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Introdufiio 

o conceito e as vedac;:6es de transferencias voluntarias sao detalhados nos comentarios ao 
Capitulo V - Das Transferencias Voluntarias. 

Os Capitulos VI - Da Destinac;:ao de Recursos Publicos para 0 Setor Privado e VII - Da 
Divida Publica e do Endividamento, nao mereceram comentarios espedficos por nao estarem 
diretamente relacionados com a questa:o previdenciaria. 

Do Capitulo VIII - Da Gesta:o Patrimonial, esta:o destacadas as normas de adrninistrac;:ao 
das disponibilidades de caixa, principalmente no tocante aseparac;:ao de contas, dos fundos espedficos 
e as vedac;:6es nas aplicac;:6es. 

Os instrumentos de transparencia da gesta:o fiscal, os relat6rios e as prestac;:6es de contas 
estao detalhados nos comentarios do Capitulo IX - Da Transparencia, Controle e Fiscalizac;:ao. 

Na analise do Capitulo X - Disposic;:6es Finais e Transit6rias, sao ressaltadas as especificidades 
dos munidpios menores. 

Nas considerac;:5es finais, esta:o destacados os prazos de adequac;:ao, os procedimentos de 
fiscalizac;:ao e as penalidades previstas. 
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2. Visao Geral 

A aprovac;:ao da LRF insere-se no esfon;:o empreendido pelo Governo Federal no senrido 
de implementar seu Programa de Estabilidade Fiscal, cuja premissa basica e que a Estado nao pode 
gastar mais do que arrecada. Assim, a LRF e urn instrumenta fundamental par estabelecer parametros 
a serem compulsoriamente obedecidos pelos diversos niveis de governo com vistas a garanrir a 
gestio fiscal responsavel das contas publicas, mediante a adoc;:ao de mecanismos de planejamento de 
receitas e despesas, de prevenc;:ao de riscos e de correc;:ao de desvios capazes de afetar a equilibria das 
contas publicas, de transparencia e controle social da execuc;:ao fiscal e de insrituic;:ao de limites para 
a despesa publica, com a responsabilizac;:ao dos entes publicos e das autoridades governamentais em 
caso de nao cumprimento das normas de disciplina fiscaL . 

o equilibria das contas publicas e rido como um passo fundamental na redefinic;:ao do 
padrao da gestao publica no BrasiL Trata-se de introduzir mudanc;:as fundamentals no regime fiscal 
do Pais, com a objerivo de promover a equilibria definirivo das contas publicas de modo a garanrir 
a consolidac;:ao da estabilidade da maeda, a crescimento sustentado da economia brasileira, com 
reduc;:ao dos juros e aurnento da poupanc;:a interna, e a melhoria progressiva das condic;:oes de vida da 
populac;:ao, em especial seu segmento mais carente. 

No contexto de crise fiscal onde 0 Pais apas a crise cambial de janeiro de 1999 impos-se urn 
processo de de superavits primarios nas contas publicas de modo a estabilizar a relac;:ao entre 
a divida publica e a PIB, funciona este esforc;:o como a ancora fiscal do processo de estabilidade e da 
polirica de fixac;:ao de metas infladonarias. Diante da mudanc;:a do cambial e da necessidade 
de flexibilizar a polirica monetiria com vistas a queda da taxa de juras, as desequilibrios intrinsecos 
ao sistema previdenciario sao percebidos como um dos fatores mais importantes na configurac;:ao 
do desequilibrio estrutural das contas publicas no Pais. 

Nesse esforc;:o, aiem da aprovac;:ao da LRF, com 0 intuito de insrituir urn ajuste definirivo 
nas contas publicas do conjunto dos Poderes e niveis de governo, tambem foi eleita como prioridade 
a reforma da Previdencia Social no Brasil, em especial a aprovac;:ao da Lei Geral da Previdencia 
Publica, enfim materializadas na aprovac;:ao da Emenda Consritucional nO 20/98 e da Lei n° 9.717/ 
98. Os desequilibrios na previdencia, tanto no RGPS como nos RPPSs foram idenrificados como 
urn dos principals focos de instabilidade fiscal, sendo necessaria corrigir nao apenas distorc;:oes no 
nivel das des pes as, mediante revisao dos planas de benefidos, mas tambem incrementar a receita 
mediante reafirmac;:ao do carater contriburivo do sistema previdenciario e combate a urn conjunto 
de renundas fiscais nessa area. 

o desequilibrio nas contas previdenciarias, asemelhanc;:a do que ocorre em diversas partes 
do mundo, tem sido um dos principais fatares de agravamento dos resultados fiscais do setor 
publico. 0 resultado consolidado da previdencia do setar publico e dos trabalhadores da iniciativa 
privada, em 1999, registrou uma necessidade de financiamento esrimada em cerca de 4% do PIB. 
A necessidade de financiamento dos regimes pr6prios de previdencia social e varias vezes maior 
que 0 deficit no INSS e mantida essa situac;:ao, os gastos com aposentadorias e pensoes dos servidores 
publicos e seus dependentes pode inviabilizar as administrac;:6es publicas, pela compressao dos 
salarios dos servidores da ativa e esgotamento da disponibilidade de recursos para execuc;:ao de 
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outras politicas publicas re1ev'<!ntes, em especial na area social. 

o enfoque contabil, ainda que importante, tendo em vista que a correc;ao dos desequilibrios 
financeiros e atuariais da Previdencia desempenha urn papel fundamental para reverter a situac;ao de 
fragilidade financeira do setor publico, nao e 0 uruco aspecto relevante da questao previdenciaria. 

o sistema previdenciario deve ajustar-se de forma virtuosa com 0 coniunto da 
economia. Por urn lado, mediante 0 estabe1ecimento de formas de finan cia mento dos sistemas 
de protec;ao social compatfveis com as exigencias da reestruturac;ao produtiva em urn ambiente 
de globalizac;ao economica e favoraveis acompetic;ao e acompetitividade interna e externa. 
Por outro, mediante a estruturac;ao de urn sistema previdenciatio misto, que conjugue 
harmonicamente urn setor publico obrigat6rio, solidario, redistributivo, com cobertura 
horizontal que agregue 0 conjunto da populac;ao economicamente ativa, em regime de 
repartic;ao simples, com beneficios definidos, limitados ate urn determinado teto e reIacionados 
com as contribuic;5es feitas durante a vida laboral - com urn sistema complementar - em 
regime de capitalizac;ao de contribuic;5es adidonais, privado, voluntario, fundado na inidativa 
e na capaddade de poupanc;a individual. 

o objetivo deve ser 0 de buscar uma combinac;ao 6tima entre os regimes 
previdenciarios basico e complementar, bus cando maximizar os impactos positivos do primeiro 
na sustentac;ao da demanda agregada, pela garantia do poder aquisitivo de vastos segmentos 
da populac;ao, e do segundo no estimulo a poupanc;a, viabilizando novas fontes de 
financiamento a lange prazo da economia. 

Ha ainda 0 desafio de reforma da administrac;ao previdenciaria dentro do contexte 
de reforma do Estado brasileiro, conjugando moderruzac;ao com a democratizac;ao da gestao 
publica, mediante adoc;ao de mecanismos de controle social, reestruturac;ao organizacional, 
informatizac;ao sistemica dos procedimentos, profissionalizac;ao e capacitac;ao dos recursos 
humanos em urn sistema de medto, permitindo maior eficiencia dos gastos administrativos, 
em urn contexte de restric;ao fiscal, assim como maior eficacia no combate a sonegac;ao, a 
evasao e as fraudes, tarefa a ser desenvolvida nao apenas no RGPS, mas tambem nos RPPSs. 

A estrutura basica do sistema de previdenda no Brasil esta delineada no texto 
constitucional, com a nova redac;ao conferida peIa Emenda Constirucional n° 20, de 15 de 
dezembro de 1998. 0 sistema previdenciario brasileiro e composto, grosso modo, de tres 
subsistemas: 0 Regime Geral de Previdencia Social- RGPS, os Regimes Pr6prios de Previdenda 
dos Servidores Publicos e dos Militares, em cada nivel de governo, e 0 Regime de Previdencia 
Complementar Privada. 

A Emenda Constitucional n.o 20/98, regulamentada peIa Lei n.o 9.876/99, introduziu 
diversas inovac;5es no RGPS administrado peIo INSS: 

eliminac;ao da aposentadoria por tempo de servic;o, com a introduc;ao do conceito de 
tempo de contribuic;ao; 
desconstitucionalizac;ao da regra de calculo do beneficio, 0 que permitiu a ampliac;ao do 
periodo utilizado para calculo das aposentadorias buscando garantir uma maior correlac;ao 
entre contribuic;5es e beneficios, tendo sido aprovado adicionalmente 0 fator 
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previdenciario; 

ado<;ao de restri<;6es aconcessao de aposentadorias especiais; 

atribui<;ao de competencia aJusti<;a do Trabalho para cobran<;a de contribui<;6es sociais 

incidentes sobre a folha de salarios; 

fixa<;ao de limite maximo para beneficios de legisla<;ao especiaL 


Foi ainda aprovada a Lei Geral da Previdencia do Setor Publico que estabelece regras 
gerais para organiza<;ao e funcionamento dos regimes proprios de previdencia dos servidores 
publicos da Dnlao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, a Lei n.o 9.717/98. 

No ambito do RGPS, foi tambem aprovada a Lei dos Crimes contra a Previdencia 
Social- Lei n.o 9.983/2000, que define como crimes diversas condutas que geram prejuizos ao 
sistema previdenciario. 

Entretanto, todas as medidas adotadas no ambito da reforma previdenciaria so mente 
produzem efeitos gradativamente, a medio e lange prazo, pois a previdencia nao comporta 
ajustes bruscos e imediatos. 

o presente documento tem por objetivo apenas orientar as prefeituras no que concerne 
aos procedimentos a serem adotados para a institui<;ao, organiza<;ao e manuten<;ao de regime 
proprio de previdencia social do servidor publico municipal considerando as novas disposi<;6es 
constantes da LRF, embora seu conteudo possa tambem ser esclarecedor para a atua<;ao do 
administrador publico na esfera estadual ou mesmo federaL 

Epreciso salientar que a municipalidade nao e obrigada a constituir um RPPS, podendo 
optar por filiar os seus servidores ao RGPS, administrado pelo INSS. Vale assinalar ainda que 
foram recentemente aprovadas leis que permitem maior flexibiliza<;ao da gestao de pessoal na 
area publica. E 0 caso da Lei n09.801/99, que dispoe sobre as normas gerais para a perda de 
cargo publico por excesso de despesa e a Lei n09.962, de 22 de fevereiro de 2000, que disciplina 
o regime de emprego publico. Se 0 municipio optar por contratar novas pessoas sob 0 regime 
de emprego publico, estara automaticamente vinculando seus novos empregados ao RGPS, nao 
podendo os mesmos integrar eventual RPPS ja existente. 

Vale assinalar que esta em tramita<;ao no Congresso Nacional proposta de 
regulamenta<;ao da previdencia complementar do servidor publico. Sua aprova<;ao ensejara as 
condi<;oes para a efetiva equaliza<;ao das regras do jogo em materia previdenciaria, tambem para 
os servidores detentores de cargo efetivo que ingressarem na administra<;ao publica apos a 
aprova<;ao de lei que erie 0 respectivo fundo de previdencia complementar, ficando limitada a 

~ - responsabilidade da previdencia basica do servidor no que diz respeito ao valor do beneficio 
maximo quer esteja filiado ao INSS, quer esteja filiado a RPPS - ao teto do valor de beneficio 
valido para 0 RGPS, i5tO e, R$ 1.328,25. Com isso, seriio superadas controversias acerca da 
necessidade de complementa<;ao do valor da aposentadoria percebida peIo servidor, quando 
filiado ao JNSS, referente adiferen<;a entre 0 valor do beneficio pago pelo RGPS e 0 valor da 
ultima remunera<;ao integral percebida na atividade peIo servidor titular de cargo efetivo na 
administra<;ao publica. 
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o quadro abaixo sintetiza de maneira esquemarica 0 desenho do novo sistema de previdencia 
brasileiro, facilitando a melhor visualiza<;ao das alternarivas postas. 

Sistema de Previdencia Social no Brasil 
(E.C. nO 20/98) 

Social Leis n° 
8.212/91 e 
8.213/91 

Previdencia do 

SetVldor 

Publico 

Lei n° 


9.717/98 


, 
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3. Criterios e Diretrizes Gerais para a Institui~ao, Organiza~ao e 
Manuten~ao de Regime Proprio de Previdencia Social do 

Servidor Publico nos Municipios 

A LRF preve que 0 ente da Federayao que mantiver ou vier a instituir regime proprio de 
previdencia social para seus servidores devera conferir-lhe carater contributivo e devera organiza-Io 
com base em normas de contabilidade e atuaria que preservem seu equilibrio financeiro e atuarial. 
Neste sentido, reafirma a determina<;ao da Emenda Constitucional n° 20. 

Antes de it em frente, e preciso fazer algumas observayoes de natureza conceitual. Muita 
gente nao sabe 0 que e previdencia social. Previdencia social e urn segura que as pessoas fazem 
enquanto esmo em atividade, em pleno gozo de sua capacidade de trabalho, para que, caso venham 
a perder as condiyoes para 0 trabalho, tenham garantida uma renda. Essa perda da capacidade para 
o trabalho pode ser temporaria, quando, por exemplo, a pessoa fica doente, ou definitiva, em situas:oes 
de invalidez ou em razao de idade avans:ada. Para que fas:am jus a essa renda, e preciso que as pessoas 
contribuam para 0 seguro de modo que 0 montante de suas contribuis:oes possa ser suficiente para 
pagar os beneffcios que receberao no futuro. 

Urn sistema de previdencia equilibrado do ponto de vista atuarial e aquele em que hi equilibrio 
entre as contribuiyoes exigidas e os benefIcios que serao pagos. Para isso, 0 sistema nao apenas tern 
que ser contributivo, mas tambem 0 valor das contribuiyoes tern que ser em montante suficiente 
para fazer frente aos encargos do sistema. Por outro lado, os beneficios requeridos so podem ser 
concedidos quando de fato haja incapacidade para 0 trabalho por parte do segurado. A concessao de 
aposentadorias precoces ou de beneficios sem que a incapacidade exista leva ao desequilibrio do 
sistema. 

Assim, urn sistema equilibrado do ponto de vista financeira e urn sistema em que as 
contribuiyoes sao suficientes para cobrir os compromissos em cada exercicio. Lm sistema equilibrado 
do ponto de vista atuarial e urn sistema em que 0 total de seus recursos, suas contribuiyoes e suas 
reservas, sao capazes de honrar todos os compromissos assumidos a medio e longo prazos. Sistemas 
equilibrados sao uma garantia de que todos os compromissos assumidos serao cumpridos e sao urn 
elemento de seguran<;a para os filiados . 

• 
No caso da previdencia dos servidores municipals, hi parametros que definem 0 montante 

das contribuiyoes que 0 municipio deve aportar para 0 sistema. 0 objetivo desses pariimetros e 
evitar urn crescimento ilimitado da despesa do municipio com a previdencia de seus servidores. 
Esses partlmetros tern por objetivo fazer com que os encargos do municipio com a previdencia de 

V seus servidores correspondam ao onus assumido pelo empregador privado com suas contribuis:oes 
para 0 RGPS, administrado peIo INSS. 

Por isso, uma das altemativas para garantir a previdencia social dos servidores publicos e 0 

municipio filia-Ios ao RGPS e passar a contribuir para 0 INSS. Esta ops:ao e no entanto obrigatoria 
para os municipios cuja receita diretamente arrecadada e menor que a receita proveniente de 
transferencias constitucionals da Uniao. N esse caso, e vedada a instituiyao de regime proprio, devendo 
o municipio contribuir para 0 INSS na condis:ao de empregador, exceto no caso de ja possuir RPPS 
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na data da publicac;:ao da Lei nO 9.717/98. 0 descumprimento dessa determinac;:ao enseja a aplicac;:ao 
das penalidades previstas no item 5.2. 

Entende-se como receita diretamente arrecadada ampliada 0 total da 
receita corrente deduzidos os valores correspondentes as transferencias 
compulsorias por participa~6es constitucionais dos municipios na 
arrecada~ao de tributos de competencia da Uniao. 

A Emenda Constitucional n° 20 estabelece criterios e limitac;:6es para a organizac;:ao de 
regime proprio de previdencia social para os servidores publicos. 

Uma primeira restric;:ao e que s6 podera filiar-se a regime proprio 0 servidor que seja titular 
de cargo efetivo. 0 servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissao dedarado em lei de 
livre nomeac;:ao e exonerac;:ao, bem como de outro cargo temporario ou de emprego publico efiliado 
obrigat6rio do Regime Geral de Previdencia Social-RGPS, administrado pelo INSS. 

Assim, e segurado de regime proprio de previdencia sodal 0 servidor publico titular de 
cargo efetivo, admitido por meio de concurso publico, mesmo quando em exercicio de mandato 
eletivo ou cedido a outro orgao ou entidade de outro mvel de governo, com ou sem onus para 0 

cessionario. 0 servidor publico titular de cargo efetivo mantem 0 vinculo com 0 regime proprio de 
previdencia social de origem, mesmo quando cedido ou em exerddo de mandato eletivo. 

Nao e segurado de regime proprio de previdencia social aquele que: 
ocupa exc1usivamente cargo em comissao dec1arado em lei de livre 
nomea~ao e exonera~ao; 
ocupa emprego publico, ou seja, que e contratado sob 0 regime da 
legisla~ao trabalhista (CLT); 
e contratado por tempo determinado para atender a necessidade 
temporaria de excepcional interesse publico, nos termos do inciso IX do 
artigo 37 da Constitui~ao Federal; 
e agente politico, ou seja, encontra-se no exercicio de mandato eletivo 
federal, estadual ou municipal, desde que nao seja vinculado a regime 
proprio na condi~ao de servidor titular de cargo efetivo; 
e aposentado e volta a ativa no servi~o publico, quer por meio de cargo 
em comissao de livre nomea~ao e exonera~ao, quer por meio de fun~ao " 
temporaria ou de emprego publico; 
e servidor publico estavel, mas nao e ocupante de cargo efetivo: sao os 
beneficiados pelo artigo 19 do Ato das Disposi~6es Constitucionais 
Transitorias que concedeu estabilidade a todo servidor publico civil da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, da 
administra~ao direta, autarquica e das funda~6es publicas que se 
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encontravam em exercicio em 5 de outubro de 1988 ha pe10 menos cinco 
anos continuados e que nao haviam sido admitidos por concurso publico; 
eservidor publico, mas nao eestavel e tampouco etitular de cargo efetivo, 
ou seja, aquele contratado na forma do item anterior mas que nao tinha 
cinco anos de exercicio continuado na data da promulgas:ao da 
Constituis:ao Federal de 1988. 

Todas as pessoas que se encontram nas situas:oes acima sao, por 
conseguinte, filiados do RGPS, administrado pelo INSS, aplicando-se-lhes 0 

disposto nas Leis n° 8.212/91 e n° 8.213/91 

Caso possua os requisitos mencionados para constituir urn regime proprio de previdencia 
social, 0 municipio devera observar os seguintes criterios: 

I -	 Realizas:ao de avalias:ao atuarial e de auditorias independentes: 

o municipio deve realizar uma avaliac;:ao atuarial inicial de modo a definir como sera 
estruturado seu regime, em cada balanc;:o, de modo a identificar fatores imprevistos e eventuais 
distorc;:5es. Essa precauc;:ao assegura a instituic;:ao de urn regime que, baseado na contribuic;:ao e 
respeitando criterios de seguro, possa ter sua viabilidade financeira assegurada ao longo do tempo. 
l\!a avaliac;:ao atuariaI, 0 que se busca e assegurar ao longo do tempo urn fluxo de receita que seja 
compativel com 0 custo do financiamento dos beneficios previstos. Para esse fim, e necessario 
Ievantar 0 perfil da populac;:ao segurada, identificando a idade dos segurados, seu tempo de contribuic;:ao, 
sua expectativa de sobrevida e 0 custo de cada tipo de beneficio a ser concedido peIo regime aluz 
destas variiveis. Utilizando esses dados e possive! desenhar pIanos de beneficios consistentes e calcular 
qual deve ser a aliquota de contribuic;:ao dos segurados. 

l\!a realizac;:ao da avaliac;:ao atuarial inicial e na reavaliac;:ao atuarial em cada balanc;:o por 
entidades independentes legalmente habilitadas, devem ser observadas as normas gerais de atuaria e 
os parametros discriminados no Anexo I da Portaria n° 4.992/99, com a redac;:ao conferida pe!a 
Portaria n° 7.796/00. 

Entende-se como entidade independente legalmente habilitada 0 
profissional ou empresa de atuaria que estejam regularmente inscritos no 
Instituto Brasileiro de Atuaria - IBA, nos termos do Decreto-Lei n° 806, de 4 

~ de setembro de 1969. 

Na organizac;:ao de regime pr6prio de previdencia social devem ser observadas tambem as seguintes 
normas gerais de contabilidade, aplicando-se no que couber, 0 disposto na Portaria MPAS/GM n° 4.858, de 
26 de novembro de 1998, que dispoe sobre a contabilidade de entidades fechadas de previdencia privada: 

a) 	 a escriturac;:ao deverii incluir todas as operac;:oes que envolvam direta ou indiretamente 
a responsabilidade do regime pr6prio de previdencia social e modifiquem ou possam 
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vir a modificar seu patrimonio; 
b) a escritura<;ao deve obedecer as normas e principios contabeis previstos na Lei nO 

4.320, de 17 de mar<;o de 1964, e altera<;oes posteriores; 
c) a escritura<;ao sera feita de forma autonoma em reia<;ao as contas do municipio; 
d) 0 exerdcio contabil tern a dura<;ao de urn ano civil; 
e) 0 municipio ou a entidade gestora do regime pr6prio de previdencia social deve eIaborar, 

com base em sua escritura<;ao contabil e na forma fixada peio MPAS, demonstra<;oes 
financeiras que expressem com clareza a situa<;ao do patrimonio do respectivo regime 
e as varia<;oes ocorridas no exerdcio, a saber: balan<;o patrimonial, demonstra<;ao do 
resultado do exercicio, demonstra<;ao fmanceira das origens das aplica<;oes dos recursos; 
e demonstra<;ao analitica dos investimentos; 

f) 	 0 municipio ou a entidade gestora do regime pr6prio devera adotar registros contabeis 
auxiliares para apura<;ao de deprecia<;6es, de reavalia<;oes dos investimentos, da evolu<;ao 
das reservas e da demonstra<;ao do resultado do exercicio; 

g) 	 as demonstra<;oes financeiras devem ser complementadas por notas explicativas e outros 
quadros demonstrativos necessarios ao minucioso esclarecimento da situa<;ao 
patrimonial e dos resultados do exercicio; 

h) 	 os investiment;os em irnobiliza<;oes para usa ou renda devem ser corrigidos e depreciados 
peios criterios adotados peIo Banco Central do Brasil. 

Alem da avalia<;ao atuarial inicial e da peri6dica, a cada balan<;o, as contas do regime pr6prio 
devem sofrer auditoria contabil por pro fissional ou entidade com inscri<;ao regular no Conselho 
Regional de Contabilidade, para fiscalizar se a gestao tem-se realizado de forma idonea. Nos casos 
dos municipios com popula<;ao inferior a cinqiienta mil habitantes, a auditoria concibil podera ser 
realizada a cada dois anos. 

A auditoria contabil deved estar disponlvel para conhecimento e acompanhamento por 
parte da Secretaria da Previdencia Social SPS do MPAS, ate 0 dia 31 de mar<;o do ana subseqiiente. ,. 
o regime pr6prio de previdencia social do servidor municipal devera encaminhar tambem aSecretaria 
de Previdencia Social- SPS para fms de supervisao, a avalia<;ao atuarial e flllanceira e 0 demonstrativo 
de proje<;ao atuarial de que trata a LRF no prazo de 30 dias contados do encarninhamento do 
anteprojeto de lei de diretrizes or<;amentarias ao Poder Legislativo e da publica<;ao no 6rgio de 
irnprensa oficial do ReIat6rio Resumido da Execu<;ao Or<;amentaria, referente ao Ultimo birnestre do 
exerdcio financeiro, de que trata a LRF. 

II - Vinculo contributivo e destinas:ao dos recursos: 

o financiamento do regime pr6prio deve dar-se com base em contribui<;6es de seus segurado!'o 
e do municipio. Essas contribui<;oes devem ser destinadas exclusivamente ao pagamento dos beneficios ~ 
previdenciarios assegurados peio respectivo regime, sendo admissivel a destina<;ao de parte do recurso 
para a cobertura de despesas administrativas mediante a cobran<;a de uma taxa de administra<;ao cujo 
valor nao podera ser superior a dois por cento do valor total da remunera<;ao dos servidores, conforme 
determinado pela Portaria 4.992/99. 

E vedada a utiliza<;ao de recursos do regime proprio de previdencia social para fins de 
assistencia medica e financeira de qualquer especie a seu segurado. 
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III - Niimero minimo de segurados: 

Os regimes devem ter um numero minimo de segurados de forma a garantir a totalidade 
dos riscos e dos custos cobertos pelo plano de beneficios, garantindo-se uma escala minima capaz de 
preservar 0 equilibrio atuarial sem que seja necessario fazer resseguro. 

A Portaria 4992/99 previu urn numero minimo de 1000 (mil) segurados, mas este dispositivo 
foi posteriormente revogado, sendo admissivel qualquer numero que seja compativel com a avalia<;ao 
atuarial e financeira e com 0 demonstrativo de proje<;ao atuarial previstos na LRF. 

.. IV - Proibi~ao de convenios ou cons6rcios: 

E proibida a existencia de mais de um regime proprio de previdencia social ou de 
mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada municipalidade. Cada municipio 
deve constituir um regime proprio exc1usivo para seus servidores, sendo proibido estabelecer 
convenio ou consorcio com estados ou outros municipios com essa finalidade. A 
responsabilidade pelo pagamento de beneficios deve estar bem definida para cada 
municipalidade por meio de seu respectivo regime proprio. 

v - Transparencia: 

E assegurado pleno acesso dos segurados as informa<;oes relativas a gestao do regime proprio 
de previdencia, bem como a participa<;ao de representantes dos mesmos nos colegiados e instancias 
de decisao em que seus interesses sejam objeto de discus sao e delibera<;ao. No que concerne as 
normas contibeis, devern haver registro conubil individualizado das contribui<;oes feitas por cada 
servidor e pelo municipio, assim como devera ainda haver uma identifica<;ao e consolida<;ao em 
demonstrativos financeiros e or<;amentarios de todas as despesas fixas e variaveis com pessoal inativo. l 

~ 	 Do registro individualizado das contribui<;oes do servidor devem constar: , a) nome; 
,I 	 b) matricula; 

c) remunera<;ao; 
d) valores mensais e acurnulados da contribui<;ao do servidor; 

,.. 	 e) valores mensais e acumulados da contribui<;ao do municipio referente ao serv"idor. 

o segurado sera sempre cientificado das informa<;oes constantes de seu registro 
individualizado mediante expedi<;ao de extrato anual. 

o objetivo de ambas as determina<;oes e 0 de assegurar visibilidade ao fluxo de receitas e 
despesas do regime proprio. Alem disso, todas as contas devem estar sujeitas as inspe<;oes e auditorias 
de natureza atuarial, contibil, financeira, or<;amentiria e patrimonial dos orgaos de controle interno 
e externo. 

VI - Limita~oes acontribui~ao do municipio: 

Conforme ja foi mencionado, somente os municipios que tenham receita diretamente 
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arrecadada ampliada superior areceita proveniente de transferencias constitucionais da Uniao poderao 
constituir regimes proprios de previdencia social para seus servidores. A unica excec;ao e para aqueles 
municipios que ja tenham constituido regime proprio antes de 28 de novembro de 1998, data de 
publicac;ao da Lei nO 9.717. Alem disso, a partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuic;ao do municfpio 
nao podera ser superior ao dobro do total de contribuic;ao dos segurados nem a despesa Iiquida com 
pessoal inativo e pensionista podera concornitantemente ultrapassar doze por cento da receita corrente 
Iiquida. A partir dessa data, sempre que a despesa acumulada descumprir esses lirnites, nao se podera 
proceder a quaisquer revisoes, reajustes ou adequac;Oes de proventos e pensoes que impliquem aumento 
de despesas, antes que seja regularizada a situac;ao, sob pena de ser nulo de pleno direito todo ate 
neste sentido. 

Sempre que excederem os limites mencionados, os municipios deverio ao fim de cada 
exercfcio ajustar seus pIanos de beneficios e custeio de modo a retornar a esses lirnites no exercicio 
subseqiiente. 

Entende-se por despesa liquida com pessoal inativo e pensionista a 
diferen~a entre 0 v~or da despesa total com pessoal inativo e pensionista dos 
regimes proprios e 0 valor total de contribui~oes dos respectivos segurados. 

Para fins de aplicac;ao dos limites mencionados, setao considerados os aportes regulares do 
municipio para 0 fundo previdenciario, quando houver. Por outro lado, nao serio computadas as 
receitas provenientes do fundo previdenciario, inclusive 0 produto da alienac;ao de bens, direitos e 
ativos de qualquer natureza e da aplicac;ao dos recursos existentes na conta do fundo. 

VII - Demonstrativos de execu~ao or~amentaria e financeira: 

Os demonstrativos de execuc;ao orc;amentaria e financeira da receita e da despesa 
previdenciarias deverao ser publicados pelos municipios ate trinta dias apos 0 encerramento de cada 
bimestre, com 0 resultado do bimestre e 0 acumulado no exerdcio em curso, devendo cons tar dos 
demonstrativos, de forma desagregada: 

a) 0 valor da contribuic;ao do municipio; 
b) 0 valor total das contribuic;oes dos segurados; 
c) 0 valor da despesa total com pessoal; 
d) 0 valor total da despesa com beneficios previdenciarios; 
e) 0 valor da receita corrente liquida do municipio; 
f) os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito do c:ilculo da despesa 

Iiquida; 
g) 0 valor do saldo fl11anceiro do regime proprio. 

No caso dos municipios com popula~ao inferior a 50 mil habitantes, 0 

demonstrativo de execu~ao or~amentaria e financeira podera ser publicado 
ate 30 dias apos 0 encerramento do semestre. 
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VIII - Limita~oes do plano de beneficios do servidor: 

o regime proprio de previdencia social do servidor nao podera conceder beneficio distinto 
ou estabelecer criterios divers os daqueles previstos no RGPS, inclusive quanto a definic;ao de 
dependentes, excetuados os casos em que houver disposic;ao expressa em contrario da Constituic;ao 
Federal. Ate que seja editada lei complementar dispondo sobre a aposentadoria especial para os 
servidores que exerc;am atividade sob condic;oes que prejudiquem a saude ou a integridade fisica, fica 
vedada a sua concessao. 

o RGPS compreende as seguintes presta~oes: 

I - para 0 servidor: 
.. a) aposentadoria por invalidez; 
, . 

b) aposentadoria por idade; 

c) aposentadoria por tempo de contribui~ao; 


d) auxilio-doep~a; 


e) sahirio-familia; 

f) sahirio-maternidade; 


II - para 0 dependente: 

a) pensao por morte; 

b) auxilio-reclusao. 


o regime proprio de previdencia social deve assegurar ao servidor publico titular de cargo 
efetivo pelo menos aposentadoria por invalidez, por idade e por tempo de contribuic;ao, bern como, 
pensao por morte. Este e 0 plano de beneficio minimo que deve ser garantido conforme previsto na 
Lei nO 3.807, de 1960. 

Vale lembrar que a extinc;ao de regime proprio de previdencia social so pode ser feita 
mediante lei municipal. Em caso de extinc;ao, os servidores segurados ficam automaticamente filiados 

... ao RGPS sendo devida as contribuic;oes sociais para 0 INSS. Entretanto, a responsabilidade pelo 
pagamento dos beneficios ate entao concedidos ou daqueles beneficios cujos requisitos necessarios 

asua concessao foram implementados antes da extinc;ao permanece com 0 municipio. 

Al6n de restringir 0 regime proprio de previdencia social apenas ao servidor 
titular de cargo efetivo, a Emenda Constitucional nO 20 tambem estabe1eceu outtas • 
restris:oes. Sao e1as: 

a) 	 carencia: 0 servidor de cargo efetivo que ingressar na administra~ao 
publica a partir de 17 de dezembro de 1998 s6 tera, direito aaposentadoria 
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apos ter cumprido urn periodo minimo de dez anos no servic;o publico 
e pe10 menos cinco anos no cargo em que se dara a aposentadoria. 
Ja para os servidores que ingressaram no servic;o publico ate 16 de 
dezembro de 1998 e requerido apenas 0 exerdcio da atividade durante 
cinco anos no cargo efetivo em que se dara a aposentadoria, 
dispensada a carencia de dez anos no servic;o publico; 

b) 	 proibic;ao de acumulac;ao de cargos publicos com aposentadorias: 
e proibido ao servidor publico e ao militar acumular proventos de 
aposentadoria pagos por regime proprio de previdencia social com 
a remunerac;ao de cargo, emprego ou func;ao publica, ressalvados 
os cargos eletivos, os cargos em comissao declarados em lei de 
livre nomeac;ao e exonerac;ao e os cargos acumulaveis na forma da 
Constituic;ao: dois cargos de professor, dois cargos privativos de 
medico ou urn cargo de professor com outro, tecnico ou cientffico. 
Esta vedac;ao nao se aplica, no entanto, aquele, inativo ou membro 
de poder, que ate 16 de dezembro de 1998 tenha ingressado 
novamente no servic;o publico por concurso, em razao do direito 
adquirido; 

c) 	 proibic;ao de acumulac;ao de aposentadorias no ambito do regime 
proprio de previdencia social: a proibic;ao vale inclusive para 
aque1es que ingressaram novamente no servic;o publico ate 16 de 
dezembro de 1998, nos termos do item b). A unica excec;ao e para 
os cargos acumulaveis na forma da Constituic;ao nos termos do 
item b) ou daqueles que ja tinham mais de uma aposentadoria em 
16 de dezembro de 1998, por respeito ao direito adquirido; 

d) 	 vedac;ao da contagem de tempo ficticio: e proibida a contagem de 
todo 0 tempo considerado em lei como tempo de servic;o publico 
para fins de concessao de aposentadoria sem que haja de fato a 
prestac;ao de servic;o por parte do servidor com 0 recolhimento da 
respectiva contribuic;ao; 

e) 	 limite de valor para os proventos: os proventos de aposentadoria e 
as pensoes nao podem exceder, por ocasiao de sua concessao, a 
remunerac;ao referente ao cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referencia para a concessao da 
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pensao, nem poderao exceder 0 subsidio mensal, em especie, de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

t) 	 veda~ao da concessao de aposentadoria especial a servidor publico, 
ate que lei complementar disponha sobre 0 tema: esta vedado 0 

estabelecimento de criterios diferenciados para a concessao de 
aposentadorias salvo quando as atividades exercidas tenham se 
dado exc1usivamente sob condi~oes especiais que prejudiquem a 
saude ou a integridade fisica, conforme definido em lei 

'. 	 complementar (a unica exce~ao e 0 professor, desde que haja 
comprova~ao do tempo de efetivo exercicio exc1usivamente nas 
fun~oes de magisterio na educa~ao infantil ou no ensino 
fundamental e medio); 

g) 	 veda~ao de inc1usao para fins de calculo e concessao de beneficio 
de parce1as remuneratorias especificas: adicionalmente, a Lei n° 
9.717/98 veda a inc1usao de parcela remuneratoria paga em 
decorrencia de fun~ao de confian~a, de cargo em comissao ou do 
local de trabalho de exercicio da atividade no ca1culo e na concessao 
do beneficio previdenciario. 

IX -	 Fundo previdenciario: 

A Emenda Constitucional nO 20 previu que com 0 objetivo de assegurar recursos para 0 

pagamento de proventos de aposentadoria e pensoes concedidas aos servidores e seus dependentes, 
em adir;:ao acontribuir;:ao do tesouro municipal, poderia ser constituido fundo integrado por recursos 
provenientes de contribuir;:oes e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Assim, 0 municipio 
pode constituir fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciana, desde que: 

a) 	 a conta do fundo previdenciario seja distinta da conta do tesouro municipal; 
b) 	 0 aporte de capital inicial seja equivalente a no minimo 7% do valor total da despesa 

com pessoal ativo e inativo, devendo a avaliar;:ao de bens, direitos e ativos incorporados 
ao fundo ser feita de acordo com a Lei nO 4.320, de 17 de marr;:o de 1964 e alterar;:oes 
subseqiientes; 

c) 	 a aplicar;:ao dos recurs os seja feita conforme deterrninar;:ao do Conselho Monetano 
Nacional- CMN, sendo vedada a utilizar;:ao de recursos para a concessao de emprestimos 
de qualquer natureza ao proprio municipio, a entidades da administrar;:ao indireta e aos 
pr6prios segurados, ou sua aplicar;:ao em titulos ptiblicos, aexcec;ao de titulos do Governo 
Federal; 

d) 	 a taxa de adrninistrac;ao nao seja superior a dois pontos percentuais do valor total da 
remunerar;:iio dos servidores; 
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e) os fundos sejam constituidos mediante lei. 

Por [lm, e preciso salientar que a l6gica das determina<;6es legais que antecederam a aprova<;ao 
da LRF foi no sentido de restringir os compromissos dos entes publicos, entre eles 0 municipio, aos 
parametros validos para 0 empregador privado. A contribui<;ao do empregador privado para 0 1NSS 
corresponde a 20% da remunera<;ao do empregado, cuja contribui<;ao como segurado varia entre 
8%, 9% ou 11 %, con forme sua faixa salarial. Grosso modo, pode-se dizer que a contribui<;ao do 
empregador corresponde ao dobro da contribui<;ao do empregado, ainda que esta ultima esteja 
limitada ao teto de R$ 1.328,25. Ademais, 0 limite de 12% da RCL estabelecido para despesa liquida 
com inativos corresponde a 20% do limite total de despesa com pessoal que 0 municipio pode ter 
conforme estabelecido na LRF, que e de 60% da RCL. 

A legisla<;ao tam bern previa a existencia de contribui<;ao dos servidores inativos e pensionistas. 
Essa exigencia atenderia a dois objetivos. Urn de natureza conceitual, destinado a evitar que 0 

aposentado percebesse na inatividade remunera<;ao superior a recebida em atividade. 1sso porque 0 

aposentado no servi<;o publico faz jus a receber 0 valor de sua ultima remunera<;ao na integralidade 
como provento de aposentadoria. 1nexistindo contribui<;ao para 0 sistema, sua aposentadoria tern 
urn valor liquido superio~ ao percebido em atividade, representando 0 valor correspondente a 
contribui<;ao previdenciaria ate entao paga urn aumento real. Por outro lado, 0 ajuste dos sistemas 
aos parametros validos para 0 setor privado impunha a busca de formas mais eqiiitativas de distribui<;ao 
dos onus entre os segurados, de maneira a evitar uma sobrecarga contributiva para os servidores em 
atividade. Entretanto, em decisao que alterou sua jurisprudencia sobre 0 assunto, 0 Supremo Tribunal 
Federal declarou inconstitucional a cobran<;a de contribui<;ao dos servidores inativos e dos pensionistas, 
sendo 0 tema na atualidade objeto de proposta de emenda constitucional ora em tramita<;ao no 
Congresso Nacional. 
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4. Apresenta~ao de cada Capitulo da LRF no que se Relaciona a 
Questoes de Previdencia Municipal 

4.1 CAPITULO I - Disposi~oes Preliminares 

A LRF estabelece normas de finans;as publicas voltadas para a responsabilidade na gestao 
fiscal. Responsabilidade na gestao fiscal pressup6e as;ao planejada e trans parente. 

Entende-se como a~ao planeiada e transparente aquela capaz de 
prevenir riscos e corrigir desvios que possam afetar 0 equilibrio das contas 
publicas. 

No caso dos municipios, estao sujeitos aLRF 0 Poder Executivo, 0 Poder Legislativo e, 
quando houver, 0 Tribunal de Contas do Municipio. Ou seja, as determinas;6es da LRF atingem 
todos os Poderes do municipio e as respectivas administras;6es diretas, fundos, autarquias, fundas;6es 
e empresas estatais dependentes. 

Para efeitos da LRF, entende-se como receita corrente liquid a (RCL): 0 somatorio das 
receitas tributirias, de contribuis;6es, patrimoniais, industriais, agropecuirias, de servis;os, transferencias 
correntes e mltras receitas tambem correntes, deduzidos, nos Municipios, a contribuis;ao dos servidores 
para 0 custeio do seu sistema de previdencia e assistencia social e as receitas provenientes da 
compensas;ao financeira citada no § 9° do art. 201 da ConstituiS;ao. 

A compensas;ao financeira foi regulamentada pela Lei n° 9.796/99, pelo Decreto n° 3.112/ 
99 e pela Portaria MPAS n° 6.209/99. 

Entende-se como contribui~ao dos servidores a parcela da receita dos 
municipios arrecadada ern fun~ao da cobran~a das aliquotas previdenchirias 
aplicadas a remunera~ao dos servidores ativos e, caso haja altera~ao 
constitucional, aos proventos dos inativos bern como dos pensionistas. 

As receitas provenientes de compensa~ao financeira referem-se aos 
casos de contagem reciproca de tempo de contribui~ao no Regime Geral de 
Previd~ncia Social e no Regime Proprio do Municipio. A regu1amenta~ao 
deste dispositivo legal esta na Lei n° 9.796, de 5 de maio de 1999, no Decreto 
n° 3.112/99 e na Portaria nO 6.209/99. 

o entendimento do conceito de receita corrente liquida (RCL) e essencial, ji que este e utilizado 
como referenda para a definis;ao de parametros e lirnites. A receira corrente Ifquida sera calculada somando
se as receitas arrecadadas no mes em referencia enos onze anteriores, excluidas as duplicidades. 
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4.2 CAPiTULO II - Do Planejamento 

Este capitulo da LRF defIne novas regras para a elabora~ao da Lei de Diretrizes Or~amentirias 
(IDO) e para a Lei Or~amentaria Anual (LOA). 

A Lei de Diretrizes Ors:amentarias (LDO) 

o Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da Lei de Diretrizes Or~amentirias (LDO), e 
uma das novidades instituidas pela LRF. ~o que se refere it quescio previdenci:iria, este anexo conter:i 
metas anuais e avalia~ao da situa~ao fInanceira e atuarial do Regime Proprio dos Servidores Pliblicos 
do Municipio e dos respectivos fundos (quando houver). 

As metas anuais devem incluir em valores correntes e constantes, dados relativos as receitas 
e despesas do RPPS para 0 exerdcio a que se referirem e para os dois seguintes. Deve-se incluir ainda 
a memoria e a metodologia de dlculo utilizadas. A avalia~ao do cumprimento das metas estabelecidas 
para 0 ana anterior e a compara~ao com as metas fIxadas nos tres exercicios anteriores tambem 
devem estar presentes. 

Sao receitas do RPPS as contribui~oes dos segurados, as receitas provenientes do fundo 
previdenciario (quando houver) e as contribui<;oes do Municipio. 

Receita da contribui!rao dos segurados: e a soma das contribui!r0es 
dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. 

Receita proveniente do fundo previdenciario: e 0 somat6rio dos 
recursos fmanceiros despendidos pelo fundo previdenciario para 0 custeio 
dos beneflcios previdenciarios do RPPS. 

Receita proveniente da contribui!rao do Municipio: e 0 somat6rio dos 
recursos financeiros despendidos pelo Municipio para 0 custeio dos beneflcios 
previdenciario do RPPS. 

Despesa do RPPS: ea despesa total com pessoal inativo e pensionistas 
decorrente do pagamento de beneflcios previdenciarios (o somat6rio de todas 
as modalidades de aposentadorias, pensoes, auxilios e beneflcios pagos pelo 
Municipio por meio do RPPS) e a despesa administrativa do RPPS. 
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E importante ressaltar que conforme determinado pelo art. 2° da Lei 9.717, a contribui<;:ao 
do municipio ao RPPS nao pode ultrapassar 0 dobro da contribui<;:ao do segurado. Alem disso, a 
despesa liquida com inativo e pensionista nao podera exceder a doze por cento da respectiva receita 
corrente liquida em cada exercicio financeiro. No entanto, essas exigencias s6 se aplicarao a partir de 
lOde janeiro de 2002. 

Despesa liquida com inativo e pensionista: e a diferen~a entre as 
despesas do RPPS e a contribui~ao dos segurados. 

A a'ilalia<;:ao atuarial, prevista no Anexo de Metas Fiseais, e urn estudo teenieo no qual 0 atruirio 
utiliza dados estatisticos para calcular os recursos necessanos para manter, de forma equilibrada, 0 regime 
de previdencia. Para ,,'iabilizar este estudo teenico, 0 municipio deve manter uma base de dados atualizada 
com informas:6es detalhadas sobre os servidores ativos e inativos, bern como, sobre os pensionistas. 

As empresas ou profissionais responsaveis pelo estudo atuarial devem estar regular mente 
inscritos no Instituto Brasileir9 de Atuaria (lBA). A responsabilidade profissional do atuario sera 
apurada pelo IBA por solicita<;:ao da Seeretaria de Previdencia Social do MPAS. 

A IDO contero, ainda, urn Anexo de Riscos Fiscais com os passivos contingentes e outros riseos 
capazes de afetar as eontas publicas, informando as providencias a serem tomadas, easo se concretizem. 

Como exemplo de risco fiscal na area previdenciaria pode-se citar os 
litigios judiciais referentes a contribui~ao dos servidores inativos e dos 
pensionistas. 

A Lei Or~amentaria Anual- LOA 

A Lei Or<;:amentaria Anual (LOA) devera ser elaborada de forma compatfvel com 0 plano 
plurianual, com a Lei de Oiretrizes Or<;:amentirias (LOO) e com as normas da LRF. 

o demonstrativo da compatibilidade da programa<;:ao or<;:amentaria com as metas e os 
objetivos estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais da LOO deve estar presente nos anexos do 
projeto de lei or<;:amentaria anua!. 

A Execu~ao Or~amentaria e 0 Cumprimento das Metas 

o Poder Executivo Municipal devera estabelecer a programas;ao financeira e 0 

cronograma de execus;ao mensal de desembolso. Esta programa<;:ao devera estar pronta ate 
trinta dias ap6s a publica<;:ao do or<;:amento. 

Para 0 RPPS, a programa<;:ao e 0 cronograma de execu<;:ao mensal deverao ser especificos. 
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". 

Sugere-se que 0 modelo a ser adotado compativel com 0 formato do demonstrativo de execu~ao 
or~amentaria mensal estabelecido pelo MPAS em Portaria1 

• 

E importante ressaltar que "os reeursos /ega/mente vincu/ados a ftna/idade especiftca serdo uti/izados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vincu/ariio, ainda que em exercicio diverso daquele em que ocorrer 0 

ingresso. " Ou seja, o~ recursos da compensa.,:ao finance ira, da contribui~ao do municipio e das 
contribui~5es dos segurados somente poderao ser utilizados para pagamento de beneffcios 
previdenci~rios e despesas administrativas do respectivo RPPS. 

As despesas administrativas do regime proprio (taxas administrativas) 
estao limitadas a 2 pontos percentuais do valor total da remuneras:ao dos 
servidores. 

o nao cumprimento das metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais implicara em 
limita~ao de empenho e m~)Vimenta~ao financeira, segundo criterios fixados pela lei de diretrizes 
or~amennirias. No entanto, as despesas que constituam obriga~5es constitucionais, como e 0 caso 
do pagamento de beneffcios previdenciarios, nao sao objeto de limita~ao. 

De qualquer forma, 0 Municipio devera ajustar os seus pianos de beneffcios e custeio 
sempre que no exercicio, os limites previstos na Lei 9.717, para retomar a esses limites no 
exercicio financeiro subsequente, preparando-se para cumprir as metas a partir de 1° de janeiro de 
2002. 

4.3 CAPITULO III - Da Receita Publica 

Previsao e Arrecada!;ao 

Cabe ao Municipio instituir, preyer e arrecadar todos os tributos de sua competencia 
constitucional. Caso contrario, estara sujeito aproibi.,:ao de transferencias voluntarias. Vale lembrar 
que a arrecada-;:ao previ.denciaria para 0 RPPS e de competencia do proprio municipio. Cabe, portanto, 
ao municipio estabelecer lei prevendo a contribui~ao dos segurados. 

Entende-se por transferencia voluntana a entrega de recursos correntes 
ou de capital a outro ente da Federas:ao, a titulo de cooperas:ao, auxilio ou 
assistencia financeira, que nao decorra de determinas:ao constitucional, legal 
ou os destinados ao Sistema Unico de Saude (SUS). 

No caso do regime proprio e/ou do fundo, a previsao de receitas que consta da LRF deve 
ser feita em separado, observando normas tecnicas e legais especificas e considerando os efeitos de 
altera~5es na legisla~ao, a varia-;:ao do indice de pre~o e qualquer outro fato! relevante. 

J Portarias 4.992 e 7.796. 
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Devem constar as previsoes de receita decorrentes: 

a) da contribuiyao dos servidores ativos; 

b) da contribuiyao dos servidores inativos; 

c) da conrribuiyao dos pensionistas; 

d) da contribuiyao do municipio; 

e) do fundo previdenciario (quando houver). 


As previsoes devem estar acompanhadas de demonstrativos da evoluyao nos ultimos tres 
anos, de projeyaO para os dois seguintes aqueles a que se referirem, metodologia de dlculo e pterrussas 
utilizadas. Altetayoes nas estimativas de receitas (reestimativas) so Setao admitidas se comprovado 
erro ou orrussao de ordem tecnica ou legal. 

Os estudos e as estimativas das receitas e as respectivas memorias de dlculo sao de 
responsabilidade do Poder Executivo e devem ser colocados a disposiyao do Legislativo, no minimo 
trinta dias antes do prazo final para encaminhamento da proposta oryamentaria. 

Ate trinta dias ap6s. a publicayao do oryamento, 0 Poder Executivo devera desdobrar as 
receitas previstas em metas bimestrais de arrecadayao. 

Renuncia de Receita 

Nao cabe renlincia de receita no RPPS, tendo em vista que este e necessariamente contributivo. A 
incidencia de contribuiyiio sobre os servidores inativos e pensionistas esci suspensa judicialmente enconttando

I se em ttamitayiio no Congresso Nacional proposta de Emenda Constitucional sobre 0 terna 
i 

r , Entende-se como receita do RPPS as contribuis:oes dos segurados, as 
r receitas provenientes do fundo previdenchirio (quando houver) e as 
f' contribuis:oes do municipio. 

i 
L, 

4.4 CAPITULO IV - Da Despesa Publica 

Despesa Obrigatoria de Carater Continuado 

A despesa do RPPS enquadra-se no conceito de despesa obrigat6ria de carater continuado. 

Despesa obrigat6ria de caniter continuado e a despesa corrente 
f derivada de lei ou ato administrativo normativo com execus:ao superior a . 

dois anos. 

De acordo com a LRF, para criar ou aumentar despesas obrigatorias e necessario demonstrar 
a origem dos recursos para 0 seu custeio, isto se aplica, tambem, as despesas do RPPS. 
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Despesas com Pessoal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a despesa total com pessoal do 
municipio, em cada pedodo de apuras:ao, nao podera exceder 0 limite de 60% (sessenta por 
cento) da receita corrente Iiquida. 

A despesa total com pessoal do municipio e 0 somat6rio dos gastos 
do municipio com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, fun~oes ou empregos, civis e de membros de 
Poder, com quaisquer especies remunerat6rias, tais como vencimentos 
e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, proventos da aposentadoria, 
reformas e pensoes, inclusive adicionais, gratifica~oes, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bern como encargos sociais e 
contribui~oes recolhidas pelo municipio as entidades de previdencia. 

Despesa total com pessoal nao inclui os valores dos contratos de terceirizas:ao de 
mao-de-obra. Estes devem ser contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

Para a apuras:ao da despesa total com pessoal deve-se samar 0 valor apurado para 0 

mes de referencia com as dos onze meses anteriores, adotando-se 0 regime de competencia. 

E muito importante perceber que na verificas:ao do atendimento destes limites nao 
serao computadas as despesas com inativos custeadas por: 

1. arrecadas:ao de contribuis:ao dos segurados; 
2. compensas:ao financeira; 
3. receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado de natureza previdenciaria. 

Controle da Despesa Total com Pessoal 

A despesa total com pessoal sera objeto de verificas:ao quadrimestral do cumprimento 
do limite global de 60% mencionado anteriormente. 

Despesas com a Seguridade Social 

A LRF preve que a crias:ao, amplias:ao ou majoras:ao de beneficios ou servis:os relativos 
a seguridade social nao podem ocorrer sem a criac,:ao ou a majoras:ao de fonte de custeio 
correspondente. 

Adicionalmente, a Lei 9.717 preve que os RPPSs nao podem conceder beneficios 
diferentes dos concedidos aos trabalhadores submetidos ao Regime Geral de Previdencia 
Social - RGPS. 
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Apresenla;iio de cada Capitulo 

Sao beneficios do RGPS: 

I - quanto ao servidor: 

a) aposentadoria por invalidez, 

b) aposentadoria por idade, 

c) aposentadoria por tempo de contribui~ao, 


d) auxilio-doen~a, 


e) sahirio-familia, 

f) sahirio-maternidade. 


II - quanto ao dependente: 
a) pensao por morte, 
b) auxilio-reclusao. 

Antes de adotar medidas que impliquem em aumento de despesas, tais como revis5es, reajustes 
ou adequa<;5es de proventos'e pens5es, 0 municipio deve verificar se estas medidas nao vao implicar 0 

descumprimento das metas e dos limites impostos pela Lei 9.717, 

Aexce<;ao da concessao de beneficio a quem satisfa<;a as condi<;5es de habilita<;ao prevista na 
legisla<;ao prev;dencifu:ia, todo aumento de despesa devera set objeto, ou de compensa<;ao, ou de previsao 
de custcio adicional, com 0 aumento permanente de receita. 

4.5 CAPiTULO V - Das Transfer~ncias Voluntanas 

As transferencias voluntarias serio suspensas sempre que 0 Municipio nao arrecadar tributo 
de sua competencia, ultrapassar 0 limite de despesa total com pessoal, descumprir os prazos de 
consolida<;ao e divulga<;ao de suas contas ou descumprir a Lei 9,717. 

Entende-se por transfer~ncia voluntaria a entrega de recursos correntes 
ou de capital a outro ente da Federa~ao, a titulo de coopera~ao) auxilio ou 
assist~ncia financeira, que nao decorra de determina~ao constitucional, legal 
ou os destinados ao Sistema Vnico de Sande. 

4.6 CAPiTULO VIII - Da Gestao Patrimonial 

Disponibilidade de Caixa 

As disponibilidades de caixa do RPPS ficarao depositadas em conta separada das demais 
disponibilidades do municipio, As aplica<;5es devem observar os limites e condi<;5es de prote<;ao e 
prudencia financeita. E importante lembrar que os recursos arrecadados para pagamento de beneficios 
previdenciarios e seu respectivo custo administrativo so podetao ser utilizados para este fim. 
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Apresenta[iio de cada capitulo da LRJ:" no que se &laciona aQuestifes de Previdmcia Municipal 

Evedada a aplicac;:ao dessas disponibilidades em: 
a) titulos da divida publica estadual e municipal, bern como em ac;:oes e outros papeis 

relativos a empresas controladas pelo municipio; 
b) emprestimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Publico, inclusive a suas 

empresas controladas. 

Subsidiariamente, a aplicac;:ao das disponibilidades do RPPS, existindo ou nao fundo 
previdenciario especifico, alem das vedac;:5es ja mencionadas, aplica-se 0 estabelecido pelas resoluc;:5es 
do Conselho Monetario Nacional nO 2.651 e 2.652, ambas de 23 de setembro de 1999, com as 
alterac;:oes subseqiientes. 

As disponibilidades do fundo tambern devem ser mantidas em conta 
separada das disponibilidades de caixa do municipio. 

Os recursos do fundo com finalidade previdenciaria dev= ser aplicados tendo presente as condic;:5es 
de seguranc;:a, rentabilidade, solvenciae liquidez. Os recursos provenientes das alienac;:5es de patrim6nio vinculado 
ao fundo devecio ter no minimo 80% de seu valor aplicado isolada ou cumulativamente =: 

a) titulos de emissao do Tesouro Nacional, inclusive creditos securitizados; 

b) titulos de emissao do Banco Central do Brasil; 

c) titulos ou valores mobiliarios de emissao de instituic;:5es financeiras cujo capital social seja 


integralmente detido pela Uniao; e 
d) titulos ou valores mobiliarios de emissao de subsidiarias das instituic;:6es referidas no item 

anterior. 

Os vinte por cento (20%) restantes, assim como os recursos em moeda corrente derivados 
das contribuic;:oes dos municipios, dos segurados ou de outros aportes, devem ser aplicados: 

a) ate 100% (cern por cento) em titulos de emissao do Tesouro Nacional e/ou titulos de 
emissao do Banco Central do Brasil; 

b) 	 ate 80% (oitenta por cento), isolada ou cumulativamente, nos seguintes investimentos de 
renda fixa: 
b1. dep6sitos em contas de poupanc;:a, observado 0 maximo de 5% dos recursos de que se 
trata em depositos da especie em uma mesma instituic;:ao financeira; 
b2. cotas de fundos de investimento fmanceiro e de fundos de aplicac;:ao em cotas de 
fundos de investimento financeiro. 

c) 	 ate 30% (trinta por cento) em quotas de fundos de investimentos constitufdos nas 
modalidades regulamentadas pela Comissao de Valores Mobiliarios. 

Os responsaveis pda gestao dos RPPSs e dos fundos devem realizar, no mlfilmo 
semestralmente, avaliac;:ao do desempenho das aplicac;:oes a cargo das instituic;:oes administradoras, 
rescindindo contrato quando se verificar desempenho insatisfat6rio por dois periodos consecutivos, 

conforme criterios estabelecidos no contra to. 
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Apresenta(iio de cada Capitllio 

E vedada a aplica~ao das disponibilidades do fundo de natureza 
previdenciaria em: 

dtulos da divida publica estadual e municipal, bem como em a~oes e 
outros papeis relativos a empresas controladas pelo municipio; 
emprestimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Publico, 
inclusive a suas empresas controladas; 
manuten~ao de bens m6veis e im6veis a ele vinculados; 
concessao de emprestimos ou financiamentos ou abertura de credito sob 

" qualquer modalidade a pessoas fisicas ou juridicas; e 
presta~ao de fian~a, aval, aceite ou qualquer forma de coobriga~ao. 

Compete ao MPAS aprovar as planas de enquadramento de aplicat;:5es do fundo, que 
devem ser formalizados com os respeccivos cronogramas. Os ajustes devem ser feitos gradacivamente 
amedida que liquidada as op~rat;:5es ou ingressados novos recursos no fundo. 

Devera ser enviado ao MPAS, na periodicidade e na forma por ele estabelecidas, 
demonstrativo da evolut;:ao do enquadramento das aplicat;:5es. Nao estao sujeitas ao enquadramento, 
no entanto, as at;:oes au cotas de sociedades que tenham sido vinculadas ao fundo ou os hens im6veis 
que integrem \eu patrimonio ou a ele venham a ser vinculados por lei. 

A nao ohservanda das normas que regulam a gestao dos fundos sujeitara seus administradores 
as sant;:oes civis e penais previstas em lei. 

Preserva~ao do Patrimonio Publico 

A receita de capital derivada da alienat;:ao de bens e direitos que integram 0 patrimonio do 
municipio s6 pode ser descinada ao financiamento de despesas correntes relacionadas com despesas 
previdenciarias. Para que is so ocona, 0 municipio devera promulgar uma lei com este fim, de 
preferencia vinculando-a ao fundo previdenciario se houver. 

Admite-se, tambem, 0 uso destas receitas para a quitat;:ao de debitos junto ao Regime Geral 
de Previdencia Social- RGPS administrado pelo INSS. 

4.7 CAPiTULO IX - Da Transparencia, Controle e Fiscaliza~ao 

Transparencia da Gestao Fiscal 

Como ja foi dito anteriormente, responsabilidade na gestao fiscal pressupoe at;:ao planejada e 
transparente. De acordo com a LRF, sao instrumentos de transparencia da gesmo fiscal: os planas, 
ort;:amentos e leis de diretrizes ort;:amentarias; as prestat;:oes de contas e 0 respeccivo parecer previo; 0 

Relat6rio Resumido da Execut;:ao Ort;:amentaria eo Relat6rio de Gestao Fiscal; bern como, as versoes 
simplificadas desses documentos. 
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A transparencia deve ser assegurada atraves da ampla divulgat;ao dos documentos listados 
acima, inclusive em meio eletronico de acesso publico. 0 incentivo aparticipat;ao popular e a realizat;ao 
de audiencias publicas, durante 0 processo de elaborat;ao e de discussao dos pIanos, lei de diretrizes 
ort;amentarias e ort;amento, tambem devem ser promovidos. 

A Lei 9.717 garante 0 pleno acesso dos segurados as informa~oes 
relativas a gestao do regime proprio e participa~ao de representantes dos 
servidores publicos, ativos e inativos, nos colegiados e instancias de decisao 
em que os seus interesses sejam objeto de discussao e delibera~ao. 

Escrituras:ao e Consolidas:ao das Contas 

Para 0 cumprimento do determinado ~a LRF, no que se refere aquestao previdenciaria, 0 

municipio, ao elaborar a escriturat;ao das contas publicas, deve apresentar demonstrativos financeiros 
e ort;amentarios espedficos para as receitas e despesas previdenciarias. 

Os demonstrativos financeiros e ort;amentarios espedficos das receitas e despesas 
previdenciarias deverao ser publicados pelos municipios ate trinta dias apOs 0 encerramento de cada 
bimestre, com 0 resultado do bimestre e 0 acumulado no exercicio em curso, devendo constar dos 
demonstrativos, de forma desagregada: 

a) 0 valor da contribuit;ao do municipio; 
b) 0 valor total das contribuit;oes dos segurados; 
c) 0 valor da despesa total com pessoal; 
d) 0 valor total da despesa com beneficios previdenciarios; 
e) 0 valor da receita corrente liquid a do municipio; 
t) os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito do dlculo da despesa 

liquida; 
g) 0 valor do saldo financeiro do regime proprio. 

No caso dos municipios com popula~ao inferior a 50 mil habitantes, 0 

demonstrativo de execu~ao or~amentaria e financeira podera ser publicado 
ate 30 dias apos 0 encerramento do semestre. 

o Poder Executivo Municipal deve encaminhar suas contas ao Poder Executivo da 
Uniao, com copia para 0 Poder Executivo do respectivo Estado, ate trinta de abril. 0 
descumprimento deste prazo impedira que 0 municipio receba transferencias voluntarias e 
contrate operat;oes de credito. 

o Relat6rio Resumido da Execus:ao Ors:arnentaria 

o Relatorio Resumido de Execut;ao Ort;amentaria deve ser publicado ate trinta dias apos 0 

encerramento de cada bimestre. No que se refere aquestiio previdenciaria, 0 Relatorio deve conter 
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urn demonstrativo com receitas e despesas previdenciiirias semelhante ao citado na se<;:ao "Escritura<;:ao 
e Consolida<;:ao das Contas". 

o Relatorio do ultimo bimestre do exercicio deve estar acompanhado das proje<;:oes 
atuariais do RPPS. 

o Relat6rio de Gestao Fiscal 

o Relatorio de Gestao Fiscal sera elaborado ao final de cada quadrimestre. Deve estar 
presente, neste Relatorio, a verifica<;:ao do limite de comprometimento da Receita Corrente Liquida 
com a despesa total com pessoal do Municipio (60% - sessenta por cento). 

No que se refere a questao previdenciaria, 0 Relatorio deve conter urn demonstrativo 
com receitas e despesas previdenciarias semelhante ao citado na se<;:ao "Escritura<;:ao e Consolida<;:ao 
das Contas". 

Caso 0 limite tenha sido ultrapassado, 0 Relatorio deve conter, tambem, a inclica<;:ao das 

medidas corretivas adotada~ ou a ado tar para regularizar a situa<;:ao. 

Prestas;ao de Contas 

As contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal incluirao, tambem, as 
presta<;:oes de contas do Presidente do Poder Legislativo. 0 parecer previo do Tribunal de Contas 
Municipal deve ser emitido separadamente. 

Estas presta<;:oes de contas devem contrapor a arrecada<;:ao a previsao, destacando as 
providencias adotadas para incremento das receitas tributarias e de contribui<;:oes. 

Fiscalizas;ao 

Cabe ao Poder Legislativo, cliretamente ou com auxilio do Tribunal de Contas, e ao sistema 
de controle interno de cada Poder, a fiscaliza<;:ao do cumprimento das normas estabelecidas na 
LRF. Aten<;:ao especial deve ser dada ao: 

1. cumprimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes or<;:amentarias; 
II. conjunto de meclidas adotadas para 0 retorno da despesa total com pessoal ao limite estabelecido 
na LRF; 
III. destino dos recursos obtidos com a aliena<;:ao de ativos; e 
IV. cumprimento do limite de gastos totais do legislativo municipal. 

o Tribunal de Contas Municipal deve alertar os Poderes Executivo e Legislativo quando 
constatarem que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima de 12% da receita 
corrente liquid a do municipio ou quando a contribui<;:ao do municipio ultrapassar 0 dobro da 
contribui<;:ao dos segurados. 
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4.8 CAPiTULO X - Das Disposi~oes Finais e Transitorias 

Os munidpios com popula<;ao inferior a 50 (cinqiienta) mil habitantes podem optar por 
efetuar a verifica<;ao do cumprimento dos limites de despesa total com pessoal (60%) e reparti<;ao 
dos limites globais entre os Poderes ao final do semestre. 

A assistencia tecnica e a coopera<;ao financeira para a moderniza<;ao da administra<;ao 
previdenciaria com vistas ao cumprimento das normas da LRF e de responsabilidade da Uniao, 
atraves do Ministerio da Previdencia e Assistencia Social MPAS. 

Entende-se como assistencia tecnica 0 treinamento e desenvolvimento 
de recursos humanos, bern como a transferencia de tecnologia e 0 apoio a 
divulga~ao dos instrumentos de transparencia da gestao em meio eletronico 
de amplo acesso publico. 

Coopera~ao financeira envolve a doa~ao de bens e valores, bern como, 
o financiamento por. intermedio das institui~oes financeiras federais e 0 

repasse de recursos oriundos de opera~oes externas. 

Caso haja ocorrencia de calamidades publicas, reconhecida pela Assembleia Legislativa, 0 

municipio estara dispensado da obriga<;ao de atingir os resultados fiscais, das limita<;6es de empenho 
e da contagem dos prazos estabelecidos pda LRF. Esta dispensa durara enquanto perdurar a situa<;ao 
de calamidade. 

Os prazos estabelecidos na LRF poderao ser alterados caso haja crescimento real do Produto 
Interno Bruto baixo ou negativo. 

A LRF preve, ainda, a constitui<;ao do conselho de gestao fiscal, composto por representantes 
de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministerio Publico e de entidades tecnicas representativas 
da sociedade. Esse Conselho tern como atribui<;ao 0 acompanhamento e a avalia<;ao permanentes da 
politica e da operacionalidade da gestao fiscal. 

De forma resumida, 0 objetivo basico da LRF em materia previdenciaria e determinar que: 

o municipio que mantiver ou vier a instituir regime proprio de 

previdencia social para seus servidores conferir-lhe-a carater contributivo e 0 

organizara com base em normas de contabilidade e atuaria que preservem 

seu equilibrio financeiro e atuarial. 
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5. Considera~oes Finais 

5.1 Prazos de Adequa~ao 

MEDIDAS 

A contribuiyao do 
municipio nao podeni ser 
superior ao dobro do total 
de contribuiyao buiyao 
dos segurados. 

PRAZOS 

lOde janeiro de 2002 

RESTRI<;OES 

Sempre que excederem os 
limites mencionados, os 
municipios deverao ao fim 
de cada exerdcio ajustar 
seus pIanos de beneficios 
e custeio de modo a 
retornar a estes limites no 
exercicio subsequente. 

A despesa Hquida com 
pessoal inativo e 
pensionista nao poderii 
concomitantemente 
ultrapassar doze por 
cento da receita corrente 
liquida 

lOde janeiro de 2002 Sempre que a despesa 
acumulada descumprir 
esses limites, nao se 
poderii proceder a 
quaisquer revisoes, 
reajustes ou adequayoes 
de proventos e pensoes 
que impliquem aumento 
de despesas, antes que 
seJa regularizada a 
situayao, sob pena de ser 
nulo de pleno direito todo 
ato neste sentido. 

o registro individualizado 
de contribuiyoes do 
segurado e do Ente da 
Federayao. 

Em vigor Descumprimento sujeito 
as penalidades previstas 
na Lei nO 9717. 

A separayao das contas 
do RPPS daquelas de 
assistencia a saude ou 
financeira. 

Em vigor 
Descumprimento sujeito 
as penalidades prevlstas 
na Lei n° 9717. 
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ConsiderofOes Fittair 

MEDIDAS PRAZOS RESTRIC;OES 

As novas regras para a 
elabora~ao da Lei de 
Diretrizes Or~amentarias 
(LDO) e para a Lei 
~entfuiaAnual (LOA) 

Em vigor Descumprimento 
sujeito as penalidades 
previstas na LRF. 

A limita<;:ao da despesa Em vigor, devendo a Descumprimento 
total com pessoal do adequa<;:ao ser feita ate sujeito as penalidades 
Municipio em 60% 31 de dezembro de previstas na LRF. 
(sessenta por cento) da 2001. 
receita corrente liquida. 

A reparti<;:ao dos limites 
globais por poder (6% 
para 0 Legislativo 
incluindo 0 TCM quando 
houver). 

Em vigor, devendo a 
adequa<;:ao ser feita ate 31 
de dezembro de 200t. 

Descumprimento sujeito 
as penalidades previstas 
naLRF. 

5.2. Penalidades 

° descumprimento das determinac,:oes da LRF e da legislac,:iio previdenciaria especifica 
mencionada neste documento enseja punic,:5es aplic:iveis aos municipios e as autoridades locais. Por 
isso, e muito importante que 0 prefeito e os vereadores estejam atentos a adequada observancia das 
normas legais mencionadas, cobrando dos funcionarios responsaveis sua correta execuc,:ao. 

Os municipios que descumprirem as normas mencionadas estao sujeitos: 

a) 	 a suspensao das transferencias voluntarias de recursos pela Uniao, salvo aquelas 
destinadas ao custeio de ac,:5es nas areas de educac,:ao, saude e assistencia social; 

b) 	 ao impedimento de celebrac,:ao de contratos, convenios, acordos ou ajustes sirnilares 
com a Uniao e de obtenc,:ao de emprestimos, financiamentos, avais, subvenc,:oes em 
geral e garantia, direta ou indireta, da Uniao; 

c) 	 a suspensao da contratac,:ao de operac,:oes de credito, inclusive ARO, e de emprestimos 
e financiamentos de instituic,:5es financeiras federais, ressalvadas as destinadas ao 
refmanciamento da divida mobili:iria e as que visem a reduc,:ao das despesas com pessoal; 
e 

d) 	 it suspensao do pagamento dos valores devidos pelo RGPS a titulo de compensac,:ao 
financeira, em razao da Lei nO 9.796, de 5 de maio de 1999. 
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Ja os responsaveis pelo descumprimento das normas podem sofrer as san):oes previstas 
no Codigo Penal e outtas, nos termos da Lei nO 10.028, de 19 de outubro de 2000, que tipifica os 
crimes relacionados a inobservancia da LRE 

No que concerne ao descumprimento das normas previstas na Lei n° 9.717/98, os dirigentes 
do 6rgao ou da entidade gestora do RPPS respondem diretamente pelas infra):oes, sujeitando-se, no 
que couber, ao regime repressivo da Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, e altera):oes subseqiientes. I.. 
Essas infra):oes serao apuradas mediante processo admimsttativo do MPAS que tenha por base 0 

auto, a representa):ao ou a denUncia positiva dos fatos irregulares, assegurado ao acusado 0 conttadit6rio 
e a ampla defesa. Apurada a infra):ao, sujeita-se 0 responsavel as seguintes penalidades: advertencia; 
multa pecuniaria ou inabilita):ao temporaria para 0 exerdcio de cargo de dire):ao de RPPS. A 
responsabilidade pela infra):ao e imputavel a quem the der causa ou para e1a concorrer, respondendo 
solidariamente com 0 infra tor todo aquele que, de qualquer modo, concorrer para a pratica da 
infra):ao. As penalidades serao aplicadas pda SPS. 

o MPAS devera ainda ter livre aces so aos livros, notas tecmcas e documentos das umdades 
gestoras do RPPS e do respectivo fundo previdenciario, estando sujeito as penalidades mencionadas 
aquele que opuser qualquer dificuldade a consecu):ao deste objetivo. 

5.3. Fiscaliza~ao pelo MPAS e puni~ao de dirigentes 

Cabe a Umao, por intermedio do Ministerio da Previdencia e Assistencia Social - MPAS a 
orienta):ao, a supervisao e 0 acompanhamento dos regimes pr6prios de previdencia social dos 

r. servidores publicos dos munidpios, inclusive de seus fundos previdenciarios, quando houver, cabendo 
~ ao munidpio fornecer todas as informa):oes necessarias quando requeridas. Cabe ainda ao MPAS a 

apura):ao de infra):oes a Lei n° 9.717/98, por intermedio de servidor credenciado, e a aplica):ao das 
penalidades cabfveis conforme 0 caso. 

Os munidpios devem providenciar tambem auditorias de suas contas previdenciarias a 
serem realizadas por entidades independentes legalmente habilitadas conforme ja foi mencionado. 
Essas auditorias podem ser de natureza atuanal ou contabil. No primeiro caso, entende-se por entidade 
independente legalmente habilitada 0 profissional ou empresa de atuana que esteja regularmente 
inscrito no Instituto Brasileiro de Atuaria IBA, conforme estabelecido no Decreto-Lei n° 806, de 
4 de setembro de 1969. Ja a auditoria concibil deve ser realizada em cada balan):o por profissional ou 

. entidade com inscri):ao regular no Conselho Regional de Contabilidade . . ~ 

No caso dos munidpios com popula~ao inferior a cinqiienta mil 
habitantes, a auditoria contabil podera ser realizada a cada dois anos. 

r 
As auditorias contabeis devem estar disponlveis para 0 conhecimento e acompanhamento 

por parte da Secretaria de Previdencia Social SPS do MPAS ate 0 dia 31 de mar):o do exerdcio 
subseqiiente. Cabe ainda aSPS avaliar e emitir parecer tecmco sobre a implementa):ao do disposto 
na Lei n° 9.717/98, bern como encaminhar 0 referido parecer tecmco para a Secretaria do Tesouro 
Nacional- STN para fins de aplica):ao das penalidades de que ttata 0 item 5.2. 

r 
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Considera(Oes Finais 

Em caso de extinc,:ao de RPPS, 0 que s6 pode ser feito mediante Lei, os servidores serlio 
obrigatoriamente vinculados ao RGPS, devendo 0 municipio responsabilizar-se peIo pagamento dos 
beneffcios ate entao concedidos e daqueles cujos requisitos necessarios para sua concessao foram 
implementados durante a existencia do referido regime. 

o INSS tambem colocara adisposic,:ao do municipio os dados de seu Sistema de 6bitos 
SISOB, para fIns de controle de fraudes nos respectivos regimes de previdencia. 
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ANEXO 

Breve Descri~ao do Regime Geral da Previdencia Social 

o Regime Geral de Previdencia Social brasileiro e uma politica publica, de natureza 
contributiva, cuja fmalidade erepor a renda do trabalho do beneficiario em caso de perda parcial ou 
total, definitiva ou temporatia, de sua capacidade laborativa, tendo por base a conttibui~ao realizada 
durante 0 periodo de atividade. A previdencia social paga beneficios em caso de ocorrencia dos 
chamados riscos sociais, ou seja, as situa~5es que implicam perda da capacidade lab oral, guardando 
seu valor correla~ao com as contribui~5es aportadas ao sistema. 
Ela rege-se pelos seguintes principios: 

universalidade de participa~ao nos pIanos previdenciarios; 

uniformidade e equivalencia dos beneficios e servi~os as popula~5es urbanas e rurais; 

seletividade e distributividade na presta~ao dos beneficios; 

calculo dos beneficios considerando-se os salarios de contribui~ao corrigidos monetariamente; 

irredutibilidade do valor dos beneficios de forma a preservar-Ihes I) poder aquisitivo; 

valor da rend a mensal dos beneficios substitutos do salario-de-contribui~ao ou do rendimento 

do trabalho do segurado nao inferior a urn sal:irio-minimo; e 

carater democratico e descentralizado da administra~ao, mediante gestao quadripartite, com 

participas;ao dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos orgaos 

colegiados. 


A previdencia social esta organizada sob a forma de regime geral, de carater contributivo e 
de filia~ao obrigatoria que abrange 0 con junto da populas;ao economicamente ativa do Pais com 
idade superior a 16 anos, a exce9ao dos servidores publicos detentores de cargos efetivos na 
administra~ao publica e dos militares que possuem regimes proprios de previdencia. 0 Regime 
Ceral de Previdencia Social-RGPS, em sua organiza~ao, deve observar criterios que preservem 0 seu 
equilibrio financeiro e atuarial. 

o RGPS e administrado pelo Ministerio da Previdencia e Assistencia Social competindo ao 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a operacionalizas;ao do mesmo e a DATAPREV atuar 
mediante oferta e manuten<;ao de sistemas operacionais informatizados. 

Sao beneficiarios do RGPS os segurados e seus dependentes. . 

Sao segurados os empregados, inclusive os domesticos; os contribuintes individuais, 
abrangendo os empresarios e os trabalhadores autonomos e correlatos; os trabalhadores avulsos e 
os segurados especiais, assim entendidos 0 produtor, parceiro, meeiro ou arrendatario rurais, 0 pescador 
e assemelhados em regime de economia familiar. Estao assim sujeitos a filia<;ao obrigat6ria ao RGPS 
todo aquele que exerce atividade remunerada, a exce<;ao do servidor publico e do militar que possua 
regime proprio de previdencia. Ademais, existe ainda a categoria do segurado facultativo em que se 
enquadra qualquer cidadao que nao obstante nao exers;a atividade remunerada, deseje filiar-se e 
contribuir para 0 sistema. 

Sao dependentes 0 c6njuge, a companheira, 0 companheiro e 0 ftlho nao emancipado de 
qualquer condi~ao, menor de 21 anos ou invalido, cuja dependencia econ6mica epre sumida, e os 
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pais e irmaos nao emancipados de qualguer condi<;ao, menor de 21 anos ou invalido, desde que a 
dependencia economica seja comprovada. 

Os direitos e obriga<;oes dos segurados e dependentes decorre da filia<;ao, que se materializa 
pelo ate de inscri<;ao do segurado, pelo qual este e cadastrado no RGPS. Os dependentes tambem 
devem ser inscritos pe10s respectivos segurados, preferencialmente, no ato de inscri<;ao do proprio 
segurado. 

o RGPS compreende as seguintes presta<;oes, expressas em beneficios e servi<;os: 
para 0 segurado: 


a - aposentadoria por invalidez; 

b- aposentadoria por idade; 

c 
 aposentadoria por tempo de contribui<;ao; 

d - aposentadoria especial; 

e - auxilio-doen<;a; 

f sakirio-familia; 

g - salirio-maternidade; 

h - auxilio-acidente; 


para os dependentes: 

a - pensao por morte; 

b - auxilio-reclusao; 


para segurados e dependentes: 

a - reabilita<;ao profissional. 


Os beneficios listados podem ser classificados, grosso modo, de benefkios programiiveis e 
nao-programaveis. 

Sao beneficios programiiveis aqueles ensejados pelo cumprimento de requisitos nao aleatorios 
de elegibilidade, onde, do ponto de vista doutrinario, deve haver uma correspondencia entre 0 valor 
presente das contribui<;oes aportadas vis-a-vis 0 valor presente dos beneficios a serem auferidos pelo 
beneficiario, observada uma logica similar a da realiza<;ao de uma poupan<;a, em urn sistema atuarial 
e fmanceiro equilibrado. Nesse caso, enquadram-se os beneffcios da aposentadoria por idade, por 
tempo de contribui<;ao e especial, todos substitutos do rendimento total do trabalho, cujos termos 
iniciais podem ser previstos com antecipa<;ao. 

Sao beneficios nao-programaveis aqueles cujos fatos geradores sao aleatorios, sendo 
impossivel preyer seu termo inicial. Sua 16gica esta mais proxima do seguro classico, como forma de 
prote<;ao contra sinistros. Sao a aposentadoria por invalidez, 0 auxilio-doen<;a, 0 salario-maternidade 
e a pensao por morte, que tern carater substitutivo do rendimento do segurado, e 0 auxilio-acidente, 
que indeniza a perda parcial de capacidade laborativa. 

Alem desses, ha beneffcios de familia, de carater seletivo, voltados para segurados de baixa 
renda: 0 salario-familia, de carater nao substitutivo de renda, e 0 auxflio-reclusao, com carater 
substitutivo de renda. 

Por fun, hi 0 servi<;o de reabilita<;ao profissional, cujo escopo e 0 de perrnitir 0 retorno ao 

44 



o reajuste e destinado a assegurar a preserva<;ao do valor real do beneficio na data de sua concessao. 

No que concerne ao fmanciamento do sistema, 0 segurado empregado, inclusive 0 domestico, 
eo trabalhador avulso contribuem com aliquotas de 8%, <)Ufo e 11 %, conforme a faixa salarial are 0 teto de R$ 

1.328,25. 0 contribuinte individual e 0 segurado facultativo contribuem com a aliquota de vinte por cento ate 
o teto de R$ 1.328,25.Ja 0 produtor rural pessoa ffsica eo segurado especial contribuem com 2,1% incidentes 
sobre a receita bruta da comercializa<;ao da produ<;iio rural. 

No caso das empresas e do empregador domestico, as contribui<;oes destinadas aseguridade 
social sao de: 

20% do total da remunera<;ao paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador 
avulso ou segurado contribuinte individual, havendo um adicional de 2,5 % no caso de entidades 
financeiras; 

15 % do valor bruto da nota fiscal ou fatura de presta<;ao de servi<;os prestados por cooperativas 
de trabalho; 

2,5 % da receita bruta proveniente da comercializa<;ao da produ<;ao rural, quando se tratar de 
produtor rural pessoa juridica; 

de 1 %, 2% ou 3% da remunera<;ao paga, devida ou creditada no decorrer do mes a segurado 
empregado ou trabalhador avulso conforme 0 risco de acidente do trabalho na atividade 
preponderante seja considerado leve, medio ou grave respectivamente, acrescidas de doze, nove 
ou seis pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pe10 segurado ensejar a 
concessao de aposentadoria especial apos quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribui<;ao; 

de 5 % da receita bruta decorrente dos espetaculos desportivos de que participe em todo 0 
territ6rio nacional a associa<;ao desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, em 
qualquer modalidade esportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrodnio, 
licenciamento de uso de marcas e simbolos, publicidade, propaganda e transmissao de espetaculos 
desportivos; 

de 12% do empregador domestico sobre 0 salario-de-contribui<;ao do empregado domestico a 
seu servi<;o; 

de 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de presta<;ao de servi<;os a ser recolhido 
pela empresa contratante de servi<;os executados mediante cessao ou empreitada de mao-de
obra em nome da empresa contratada, que podera compensar este valor dos recolhimentos 
incidentes sobre sua folha de salarios. 

Sao consideradas remunera<;ao as importancias auferidas em uma ou mais empresas, assim 
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante 0 
mes, destinados a retribuir 0 trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais 
sob a forma de utilidades. 
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mercado de trabalho do incapacitado temporariamente, em geral, em gozo do beneficio de auxilio
doenc;:a ou de auxilio-acidente. 

A concessao dos beneficios ditos de incapacidade - aposentadoria por invalidez (incapacidade 
total e deflnitiva para 0 trabalho), auxilio-doenc;:a (mcapacidade total e temporaria para 0 trabalho) e 
auxilio-acidente (incapacidade parcial e definitiva para 0 trabalho) tern sua concessao condicionada 
pela emissao de laudo emitido pela pericia medica do INSS. 

Nao e 0 caso de especificar as caracteristicas e particularidades de cada urn dos beneficios 
mencionados, mas eimportante reter as logicas proprias e distintas de cada grupo deles, conforme 
sua natureza programavel ou nao-programavel, temporaria ou defmitiva, substitutiva de renda total, 
parcial ou nao substitutiva de renda, dependente ou nao de avaliac;:ao medico-pericial, pois essas 
caracteristicas gerais sao de fundamental impord.ncia nao apenas para 0 desenho de meCarllsmos 
equilibrados fmanceira e atuarialmente de custeio dos beneficios e servic;:os, como para 0 desenho 
dos procedimentos operacionais de reconhecimento de direitos, concessao e manutenc;:ao de beneficios 
na linha espedfica, com vistas a sua racionalizac;:ao. 

Para que os segurados fac;:am jus aos beneficios mencionados, sao estabelecidos periodos 
de can!ncia diferenciados qu~ correspondem a urn num~ro minimo de contribuic;:oes mensais 
indispensaveis para a habilitac;:ao aos mesmos. 

o dlculo dos beneficios tern por base a defmic;:ao do salario-de-beneficio. 0 salario-de
beneficio e 0 valor basico utilizado para 0 cruculo da renda mensal dos beneficios de prestac;:ao 
continuada, exceto 0 salario-familia, a pensao por morte e 0 salario-maternidade. 

o salario-de-beneficio corresponde it media aritmetica simples dos maiores salarios-de
contribuic;:ao correspondentes a oitenta por cento de todo 0 periodo contributivo. No caso das 
aposentadorias por tempo de contribuic;:ao e por idade, essa media e multiplicada pelo fator 
previdenciario. No entanto, foi estabelecida urna regra de transic;:ao que preve urn incremento gradativo 
do nlimero de salarios-de-eontribuic;:ao computados no crueulo do salario-de-beneficio que serve de 
base para 0 erueulo do valor da aposentadoria, sendo que 0 termo inicial do periodo a ser eonsiderado, 
para todos os segurados, e 0 mes de julho de 1994. No periodo compreendido entre julho de 1994 
e 0 momenta da aposentadoria, sedo levantados os 80% maiores salarios de eontribuic;:ao cuja 
media aritmetica serviri de base para a aplicac;:ao do fator prevideneiario. 

o fator prevideneiario e ealeulado eonsiderando-se a idade, a expeetativa de vida e 0 tempo 
de eontribuic;:ao do segurado ao se aposentar, mediante a formula: 

f =ere x a / Es) x [1 + (Id +Tc x a / 100)], sendo: 

Tc =tempo de contribuic;:ao ate 0 momenta da aposentadoria; 

a =aliquota de contribuic;:ao correspondente a 0,31; 

Es =expeetativa de sobrevida do segurado na data da aposentadoria; e 

Id =idade do segurado na data da aposentadoria. 


Ao saliirio-de-beneficio sao aplicadas, para erueulo dos beneficios, as ehamadas taxas de 
reposic;:iio, que variam conforme 0 beneficio entre 50% e 100%, ehegando-se assim it renda mensal 
do beneficio de prestac;:iio continuada que substitui 0 rendimento do trabalho do segurado, nao 
podendo esta renda ter valor inferior a urn salario minimo e devendo ser reajustada periodicamente. 
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Sao isentas de contribui~ao as entidades de direito privado beneficentes de assistencia social e 
ha tambem urn conjunto de renuncias fiscais implicitas nas aliquotas fixadas para os seguintes segmentos 
conforme a Lei de Diretrizes Or~amentarias para 0 exercicio de 2001: 0 segurado especial, 0 empregador 
domestico, 0 empregador rural pessoa fisica e juridica, a associa~ao desportiva que mantem equipe de 
futebol profissional e as empresas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribui~5es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. Entre isen~5es e renuncias, 
a perda de receita para a Previdencia Social no ana 2000 e estimada em R$ 7,2 bilh5es, segundo dados 
recentemente divulgados pelo MPAS. 

A Lei Complementar n° 101/2000 preve que todos esse recursos de contribui~5es devem 
ser destinados ao Fundo do RGPS, assim como outras receitas correlatas. 

Para fins de contribui~ao dos segurados, a Previdencia Social possui uma unidade basic a 
chamada salario-de-contribui~ao, cujo valor minimo e 0 salario minimo tornado em seu valor mensal, 
diario ou horario, e cujo valor maximo e 0 de R$ 1.328,25, que se constitui tambem em teto do valor 
dos beneficios a serem pagos pela previdencia social. Mas as contribui~5es do empregador, conforme 
assinalado, nao estao jungidas aobservancia de teto, devendo incidir sobre 0 valor da remunera~ao 
global paga, devida ou creditada como retribui~ao do trabalho prestado, qualquer que seja sua forma. 

Todos os contribuintes do RGPS tern prazos estabelecidos em lei para 0 adequado 
recolhimento das contribui~5es a seu cargo no mes subsequente ao de competencia por meio da 
Guia da Previdencia Social - GPS. Ademais, as empresas ou as entidades a elas equiparadas tern a 
obriga~ao acess6ria de preencher a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Servi~o e Informa~5es aPrevidencia Social - GFIP, pela qual fornece dados cadastrais, todos os 
fatos geradores de contribui~ao previdenciaria e outras informa~5es requisitadas pelo INSS. 

As informa~5es prestadas pela empresa por meio da GFIP servem como base de c:ilculo 
das contribui~5es arrecadadas pelo INSS e comp5em a base de cruculo e concessao dos beneficios 
previdenciarios, constituindo-se em confissao de divida em caso de nao-recolhimento. A GFIP e 
exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999, devendo ser entregue 
ate 0 dia sete do mes seguinte ao de competencia. 

A arrecada~ao, fiscaliza~ao e cobran~a de todas as contribui~5es aqui mencionadas sao de 
competencia do INSS, a quem compete tambem normatizar os procedimentos respectivos e tern a 
prerrogativa do exame da contabilidade das empresas. 

o sistema de multas instituido para penalizar 0 nao-recolhimento ou 0 recolhimento em 
atraso de contribui~5es sociais estabelece uma distin~ao entre 0 inadimplente eventual, que e aquele 
que faz confissao de debito por intermedio da GFIP, e 0 sonegador contumaz. Nos casos de declarante 
da GFIP ou de empresa dispensada de apresentar 0 referido documento, bern como do empregador 
domestico, as multas previstas nos casos de mora sao reduzidas em 50%. Nos casos de confissao de 
debito por meio da GFIP, 0 processo administrativo de natureza contenciosa e eliminado e 0 debito e 
automaticamente inscrito na divida ativa para fins de execu~ao judicial. 

o creditos da previdencia social podem ser objeto de parcelamento, desde que assegurado 
o regular recolhimento do fluxo, ou seja, das obriga~5es correntes. As empresas tambem devem 
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matricular-se como contribuintes junto ao INSS, automaticamente mediante inscri~ao no Cadastro 
Nadonal de Pessoa Juridica CNPJ, ou diretamente, quando nao sujeitas a inscri~ao no CNPJ. 
Existem ainda no ambito do INSS as certid5es negativas e positivas de debito (CND e CPD-EN) 
que constituem requisito para a pritica de diversos atos comerdais. 

Por flm, todos os sistemas e documentos de informa~ao da previdencia sodal devem 
convergir no sentido de alimentar e manter atualizado 0 Cadastro Nadonal de Informa~oes Sociais 
(CNIS), com dados de interesse da administra~ao e dos segurados, inclusive registro contiibil 
individualizado das contribui~oes aportadas, sendo todos os segutados identificados pdo NUmero 
de Identifica~ao do TrabaIhador, unico, pessoal e intransferivd, valendo para tal fim os numeros do 
segutado jii cadastrado no Programa de Integra~ao Social (pIS)/Programa de Assistencia ao Servidor 
Publico (PASEP). 
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GLossARIO 


ARO 

BNDES 

DC 

DP 

INSS 

LC 

LOO 

LOA 

LRF 

MPAS 

PIB 

PLC 

RCL 

RGF 

RGPS 

RLR 

RPPS 

RREO 

SPS 

STF 

Opera9ao de creclito por antecipa9ao de receita or9amentaria 

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 

Disponibilidade de caixa 

Despesa Total com Pessoal 

Instituto Nacional do Seguro Social 

Lei Complementar 

Lei de Diretrizes Or9amencirias 

Lei Or9amentaria Anual 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Ministerio da Previdencia e Assistencia Social 

Produto Interno Bruto 

Projeto de Lei Complementar 

Receita Corrente Liquida 

Relatorio de Gestao Fiscal 

Regime Geral de Previdencia Social 

Receita Liquida Real 

Regime Proprio de Previdencia Social 

Relatorio Resumido da Execu9ao Or9amentaria 

Secretaria de Previdencia Social 

Supremo Tribunal Federa 
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