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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a) prefeito(a),

A Cartilha da Seguridade e Previdência Social é destinada às prefeitas e 
aos prefeitos de todo o Brasil, eleitas e eleitos em 5 de outubro de 2008, 
portanto, não se trata de um livro técnico. Pelo contrário, os autores tiveram 
o cuidado de escrevê-lo de forma didática, clara e objetiva para permitir ao 
novo gestor o entendimento do funcionamento do Sistema Previdenciário 
brasileiro e buscando que o resultado de sua leitura seja efetivamente útil 
às gestões públicas que assumirão a partir de 1 de janeiro de 2009. 

Ela apresenta os conceitos gerais de seguridade e Previdência Social, de-
lineia o Sistema Previdenciário brasileiro e discorre sobre as atribuições e 
as responsabilidades do gestor municipal perante os órgãos de fiscalização 
dos regimes previdenciários adotados por cada Ente Público.

 A ênfase da cartilha é acerca da obrigatoriedade de implantação do regime 
de previdência dos servidores públicos em âmbito municipal, bem como 
das vantagens operacionais e econômicas que o regime próprio representa 
para os municípios e seus segurados. Nesse sentido, apresenta diversos casos 
de sucesso e experiências exitosas no trato da previdência pública, todos 
subsidiados na assessoria técnica oferecida pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) por meio de seu corpo técnico. 
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O volume integra a Coletânea de Gestão Municipal e pretende servir como 
material básico para os Seminários dos Novos Gestores e como informação 
e orientação sobre as ações que serão desenvolvidas ou aperfeiçoadas na 
nova gestão que se iniciará em 2009.

Com esta publicação, a CNM espera contribuir para a gestão municipal 
e reforçar a importância que a previdência representa para as finanças 
públicas como mola propulsora do fortalecimento do municipalismo em 
nosso país.

Esteja certo(a) do apoio da CNM à gestão eficiente do seu município.

Municipalismo forte se faz com a participação de todos. 

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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A Constituição Federal garante ao cidadão brasileiro o direito de viver com o 
mínimo de condição social necessária à manutenção da dignidade da pessoa 
humana com participação da sociedade nas áreas de saúde, assistência social 
e Previdência Social. E prevê, ainda, que é dever do Estado prover os meios e 
os recursos necessários para que a população tenha acesso a esse direito. 
.............................................................................................................. 2 2

O financiamento da Seguridade Social se dá por toda a sociedade, de forma 
direta ou indireta, mediante recursos dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, além das contribuições sociais de em-
pregadores, trabalhadores, importadores de bens e serviços do exterior e das 
receitas de concursos de prognósticos. ................................................ 2 3

A previdência integra a Seguridade Social e é compreendida como um 
seguro que cada indivíduo faz durante a vida, por meio de contribuições a 
um sistema para que, quando não se esteja mais trabalhando, seja possível 
usufruir o benefício da aposentadoria e, com sua morte, possa garantir a 
sobrevivência daqueles que dependiam de sua renda para sobreviverem 
por meio da pensão. Seu objetivo é assegurar a manutenção da renda do 
indivíduo quando da perda, temporária ou definitiva, de sua capacidade de 
trabalhar em decorrência de riscos a que todos nós estamos sujeitos, como 
doença, invalidez, idade avançada, encargos familiares, prisão ou morte da-
queles de quem dependiam economicamente. ..................................... 2 5



10
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

O Sistema Previdenciário brasileiro organiza-se em três regimes distin-
tos: Regime Geral da Previdência Social, Regime Próprio de Previdên-
cia Social e Regime de Previdência Complementar. ............................25

Em suas relações com os segurados do RGPS, os municípios, assim como suas 
autarquias e fundações, são considerados empresas, incidindo sobre eles, nessa
condição, todas as normas previdenciárias aplicáveis ..........................32

As obrigações tributárias previdenciárias se dividem em: i) principal ─ 
consistente no recolhimento das contribuições; e ii) acessórias ─ que 
são as que envolvem as demais obrigações, diversas da principal, mas 
consideradas, pela legislação, como de observância necessária, quer 
por possibilitarem, direta ou indiretamente, a verificação da ocorrên-
cia do fato gerador e a aferição do quanto é devido pelo contribuinte 
ou responsável, quer por serem importantes ao reconhecimento do di-
reito ao benefício previdenciário, quando for pleiteado pelo segurado 
do Regime Geral de Previdência Social. ...............................................32

Além das obrigações principais, devem os municípios, também, efetuar 
os recolhimentos mensais relativos aos parcelamentos de dívida pre-
videnciária, porventura contratados nos quais não esteja previsto des-
conto das parcelas mensais diretamente no Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Atualmente, nessa situação encontram-se, apenas, 
os parcelamentos instituídos pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 
2005, cujas parcelas somente serão descontadas do FPM caso o município
não as quite no prazo legal ....................................................................39
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Regime Próprio de Previdência Social é aquele que assegura ao servidor pú-
blico os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no artigo  
40 da Constituição Federal.  Sua criação depende de lei que disponha expres-
samente sobre esses benefícios, mas não é necessário que eles estejam dis-
ciplinados em uma lei específica.  Por exemplo, se o estatuto dos servidores 
mencionar que eles terão direito à aposentadoria e, seus dependentes, à pensão, 
já estará caracterizada a existência do regime próprio municipal .........44

O financiamento dos regimes próprios é realizado por meio de contri-
buições dos servidores e o Ente Público e deve basear-se em princípios 
técnicos para a preservação do seu equilíbrio financeiro e atuarial de forma
que garanta o pagamento dos benefícios futuros por eles devidos .......49

Competem à União, a orientação, a supervisão e o acompanhamento 
dos regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos e 
dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios e dos fundos eventualmente constituídos, bem como o estabe-
lecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais a eles 
aplicáveis.  Em âmbito estadual, os Tribunais de Contas detêm com-
petência para fiscalizar a utilização dos recursos financeiros vincu-
lados à previdência própria e sua aplicação, bem como para homo-
logação dos processos de concessão de aposentadorias e pensões
por morte ...............................................................................................57

O Certificado de Regularidade Previdenciária é o documento que atesta a 
regularidade do regime de Previdência Social dos servidores titulares de car-
gos efetivos dos Estados, do Distrito Federal e ou dos Municípios. É válido 
por noventa dias contados da data de sua emissão e é exigido nas seguintes 
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situações: realização de transferências voluntárias de recursos pela União; 
celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes; concessão de em-
préstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entida-
des da União; celebração de empréstimos e financiamentos por instituições 
financeiras federais; e repasse dos valores devidos em razão da compensação
previdenciária ........................................................................................59

A instituição de regime próprio no município é excepcionalmente van-
tajosa sob o aspecto contábil, trazendo enorme avanço na contabilidade 
pública, obrigando os municípios a executarem procedimentos até então 
não adotados pela maioria dos Entes Públicos. O regime próprio res-
ponde, também, pela unificação de procedimentos específicos no que 
tange aos princípios fundamentais da contabilidade, além de estar em 
estágio avançado em relação às normas internacionais de contabilidade.

Os regimes próprios contam com um plano de contas exclusivo, seguindo a 
mesma codificação e nomenclatura do plano de contas da administração públi-
ca federal, com a seleção e a inclusão de contas voltadas à contabilização dos 
atos e dos fatos administrativos deste regime. ..................................... 8 2

Os demonstrativos orçamentário, financeiro e de variação patrimonial 
dos regimes próprios são iguais aos da Lei no 4.320/1964, mas trazem 
particularidades quanto à gestão sistêmica, auxiliando o gestor na tomada 
de decisões. ...........................................................................................82

A Constituição Federal determina que os regimes próprios deverão ser 
organizados e baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de 
modo que garantam seu equilíbrio financeiro e atuarial. Para o regime 
previdenciário ter equilíbrio atuarial, deve estar assegurado de que o pla-
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para o tempo indeterminado, em um montante suficiente para cobrir as
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pitalização diante das características biométricas, demográficas, finan-
ceiras e econômicas dos participantes. São três os principais métodos 
de financiamento do RPPS: repartição simples, regime de capitalização
e o regime de capital de cobertura. .......................................................96

A base cadastral dos servidores deve ser sempre atualizada para a elabo-
ração do cálculo atuarial, devendo expressar a real condição e caracterís-
ticas dos servidores para que o resultado atuarial favoreça o equilíbrio e 
a manutenção do regime previdenciário. ............................................100

Em todas as tomadas de decisões e em atividades exercidas no dia-a-dia 
está presente o fator risco e é por esse motivo que as reavaliações atuariais 
são de fundamental importância para a adequação e a revisão das premissas 
atuariais, que podem ocorrer no período de um ano ...........................100

A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência So-
cial (RGPS) e os regimes de previdência dos servidores da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem 
recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e pen-
são por morte, foi reconhecida pelo § 9o do artigo 201, da Constituição
Federal, e regulamentada pela Lei no 9.796/1999 ...............................112
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1 
O que é Seguridade 

Social?
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A Constituição Federal estabelece que, ao cidadão, é dado o direito de viver 
dignamente, com o mínimo de condição social necessária à manutenção da 
dignidade da pessoa humana com participação da sociedade nas áreas de 
saúde, assistência social e Previdência Social; e, ainda, prevê que é dever 
do Estado prover os meios e os recursos necessários para que a população 
tenha acesso a esse direito.

A Seguridade Social é, portanto, um conjunto integrado de ações de inicia-
tiva dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.1

 Nesse sentido, o direito assume uma dimensão positiva não como forma de 
aceitar a intervenção do Estado na liberdade individual, mas como meio de 
proporcionar à coletividade uma participação do bem-estar social. 

A Seguridade Social está baseada nos seguintes princípios:

Abrangência de cobertura e atendimento de todas as situações de 1. 
risco social.
Concessão dos mesmos benefícios e serviços às populações ur-2. 
banas e rurais.
Seletividade e distribuição na prestação dos benefícios e dos servi-3. 
ços.  A seletividade consiste na eleição dos riscos e das contingên-
cias sociais a serem cobertos. Este princípio tem como destinatário 
o legislador constitucional, que estabeleceu expressamente quais 
os riscos e as contingências sociais protegidas no artigo 201 da 
Constituição Federal (CF).

1  Artigo 194 da Constituição Federal.
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Vedação de redução do valor dos benefícios, a fim de preservar-4. 
lhes o poder aquisitivo e proteger os beneficiários de eventuais 
perdas monetárias.
Igualdade na forma de participação no custeio pela sociedade e 5. 
pelo Estado no financiamento da seguridade, na medida de sua 
capacidade de contribuição.
Várias fontes de custeio, respeitada a capacidade contributiva de 6. 
cada um.
Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 7. 
gestão com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do governo.
Preexistência de recursos para a concessão dos direitos referentes 8. 
à Seguridade Social.
Recursos próprios e específicos, distintos daqueles que constam 9. 
do orçamento fiscal da União.

1.1 Como se dá o financiamento da Seguridade 
Social?

O financiamento da Seguridade Social se dá por toda a sociedade, de forma 
direta ou indireta, mediante recursos dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, além das contribuições sociais de 
empregadores, trabalhadores, importadores de bens e serviços do exterior 
e receitas de concursos de prognósticos.
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2 
O que é Previdência 

Social?
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Previdência social é um seguro que se faz durante todo o período de tra-
balho de um indivíduo, por meio de contribuições a um sistema para que, 
quando não se esteja mais trabalhando, seja possível usufruir o benefício 
da aposentadoria e, com sua morte, possa garantir a sobrevivência daqueles 
que dependiam de sua renda para sobreviverem por meio da pensão. 

Seu objetivo é assegurar a manutenção da renda do indivíduo quando da 
perda, temporária ou definitiva, de sua capacidade de trabalhar em decor-
rência de riscos a que todos nós estamos sujeitos, como doença, invalidez, 
idade avançada, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de quem 
dependiam economicamente.

2.1 Organização e financiamento do Sistema 
Previdenciário

O Sistema Previdenciário Brasileiro organiza-se em três regimes distintos: 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS),2 Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS)3 e Regime de Previdência Complementar (RPC).4 

Quanto ao seu financiamento, os regimes previdenciários dividem-se em: 
i) Sistema de Repartição Simples em que as contribuições dos segurados 
ativos financiam os gastos com os aposentados, baseando-se no princípio 
da solidariedade, ou seja, a geração de trabalhadores financia a previdên-
cia daqueles que já se aposentaram; ii) Sistema de Capitalização em que 
há uma formação individual de poupança, pois cada segurado contribui 
individualmente para sua inatividade, obtendo uma aposentadoria que será 
correspondente ao montante contribuído para o sistema ao longo da sua 

2 Artigo 201, CF.
3 Artigo 40, CF.
4 Artigo 202, CF.
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atividade, acrescido dos rendimentos do capital investido; e iii) Sistema 
Misto em que, como o próprio nome indica, há uma conjunção entre os 
sistemas de Repartição Simples e de Capitalização em que, até certo limite, 
prevalecem regras do Sistema de Repartição Simples e acima desse valor 
existe uma previdência complementar obrigatória, com regras do Sistema 
de Capitalização.
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3 
Regime jurídico versus 
regime previdenciário



28
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

Regime jurídico ou regime de trabalho é aquele que estabelece o vínculo 
profissional dos trabalhadores durante sua atividade, podendo ser estatutá-
rio (decorrente do Estatuto dos Servidores) para os servidores públicos, ou 
celetista (decorrente da Consolidação das Leis do Trabalho ─ CLT) para os 
trabalhadores da iniciativa privada e para os empregados públicos.

Regime de previdência, como já dito anteriormente, é aquele que rege o 
vínculo dos trabalhadores durante sua inatividade e após o óbito, mediante 
pagamento das aposentadorias e das pensões por morte.

A distinção entre regime jurídico e regime previdenciário é importante para 
definir qual o regime de previdência que o trabalhador vai estar vinculado. 
Quando se tratar de servidores públicos estatutários, o município deve criar 
o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), atendendo a determinação 
da Constituição Federal.5 Os servidores comissionados e os que exerçam 
alguma função de confiança são segurados do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS),6 assim como os empregados públicos e os trabalhadores da 
iniciativa privada que se submetem ao regime de trabalho da CLT, devendo 
contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

5 Artigo 40, CF.
6 Artigo 40, §13, CF.
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4 
Regime Geral de 

Previdência Social 
(RGPS)

INSS
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Os benefícios previdenciários concedidos pelo Regime Geral de Previdên-
cia Social (RGPS) são: aposentadoria por invalidez, contribuição e idade 
avançada, pensão por morte, salário-maternidade, auxílio-doença, salário-
família e auxílio-reclusão.7 

Diferentemente do que ocorre no RPPS, a aposentadoria concedida no 
RGPS pode ser por idade (65 anos para os homens e 60 para as mulheres), 
ou por tempo de contribuição (35 anos para os homens e 30 anos para as 
mulheres). Os trabalhadores rurais de ambos os sexos, os que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 
rural, o garimpeiro e o pescador artesanal e os professores, que comprovem 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil 
e no ensino fundamental e médio, têm os requisitos de idade e tempo de 
contribuição reduzidos em cinco anos.

Os servidores públicos que tenham contribuído para aposentar-se no RGPS 
e depois ingressem na administração pública poderão contar com esse tempo 
para aposentar-se pelo RPPS, que poderá requerer a devida compensação 
previdenciária referentes àquelas contribuições.  

4.1 Segurados vinculados ao RGPS

O servidor ocupante de cargo em comissão – o servidor ocupante 1. 
de cargo em comissão e não ocupante de cargo efetivo, em qualquer 
Ente da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 
é vinculado obrigatório ao Regime Geral de Previdência Social, na 
qualidade de segurado empregado, desde 16 de dezembro de 1998. 
A filiação desse servidor é automática e deve ocorrer no momento 

7 Artigo 18 da Lei no 8.213/1991.



31
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

em que for nomeado por ato administrativo. Sendo servidor ocu-
pante de cargo efetivo, será vinculado ao RPPS na hipótese de o 
Ente Público já tiver vinculado os demais servidores a este regime.
O servidor ocupante de cargo ou função temporária é aquele que 2. 
exerce atribuição sem que lhe corresponda um cargo ou emprego, 
ou seja, é o servidor contratado temporariamente.
O servidor ocupante de emprego público é aquele contratado sob 3. 
o regime jurídico da CLT.
Os aposentados que voltam à atividade no serviço público – o 4. 
aposentado, independentemente do Regime de Previdência So-
cial em que se aposentou – são segurados obrigatórios do RGPS, 
quando ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, de livre 
nomeação ou exoneração, bem como de outro cargo temporário ou 
emprego público. A única exceção é para aqueles que ingressaram 
novamente em cargo público por meio de concurso público até 16 
de dezembro de 1998.

4.2 Situação previdenciária dos exercentes de man-
dato eletivo

Aos prefeitos, aos vice-prefeitos e aos vereadores foi dado um tratamento 
previdenciário diferenciado.   Até a publicação da Emenda Constitucional 
no 20/1998 podiam estar vinculados ao RPPS, se a legislação do município 
os previsse como segurados do respectivo regime. Caso contrário, eram 
segurados obrigatórios do RGPS. Ocorre que referida emenda não disci-
plinou expressamente a respeito da vinculação previdenciária do agente 
político.   A Lei no 9.506/1997, que extinguiu o Instituto de Previdência 
dos Congressistas, os vinculava ao RGPS, contudo, ela foi declarada in-
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob o aspecto formal. 
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Somente a partir da Lei no 10.997/2004 é que foi definida a vinculação 
obrigatória dos exercentes de mandato eletivo ao RGPS.  No entanto, se 
eles forem também servidores efetivos, poderão se aposentar pelo RPPS 
em razão deste cargo. 

4.3 O município perante o RGPS

Em suas relações com os segurados do RGPS, os municípios, assim como 
suas autarquias e fundações, são considerados empresas, incidindo sobre 
eles, nessa condição, todas as normas previdenciárias aplicáveis.

Assim, tanto a obrigação principal quanto as acessórias devem ser cum-
pridas na forma e no prazo fixados pela legislação previdenciária para as 
empresas em geral.

4.4 Cumprindo as obrigações previdenciárias

As obrigações tributárias previdenciárias se dividem em: i) principal ─ con-
sistente no recolhimento das contribuições; e ii) acessórias ─ que são as que 
envolvem as demais obrigações, diversas da principal, mas consideradas, 
pela legislação, como de observância necessária, quer por possibilitarem, 
direta ou indiretamente, a verificação da ocorrência do fato gerador e a afe-
rição do quanto é  devido pelo contribuinte ou responsável, quer por serem 
importantes  ao reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, 
quando for pleiteado pelo segurado do RGPS.

Observe-se que, enquanto o descumprimento da obrigação principal resulta 
em aplicação de multa moratória e juros incidentes sobre o valor que deveria 
ter sido recolhido em determinado prazo, o descumprimento da obrigação 
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acessória tem como efeito a aplicação de multa de valor pré-ordenado, que, em 
regra, independe do cumprimento da obrigação principal, posto que consiste em 
prestação diversa daquela a que corresponde o recolhimento da contribuição.

É de lembrar-se, porém, que, embora de natureza distinta, a obrigação 
acessória, quando descumprida, torna-se principal relativamente à multa 
aplicada ao contribuinte, sendo seu valor cobrado pela administração tri-
butária como se tributo fosse.

4.4.1 Obrigação principal

4.4.1.1 Relativa a dívidas correntes

Do ponto de vista previdenciário, a obrigação consistente no recolhimento 
da contribuição a cargo do município pode variar segundo as circunstâncias 
que integram a respectiva hipótese de incidência prevista em lei.    

É dessa forma que, na legislação de custeio do RGPS, haverá diversidade 
de base de cálculo, alíquotas e prazo de recolhimento da contribuição a 
cargo do município conforme seja distinta, também, a natureza da relação 
jurídica existente entre ele e o trabalhador a seu serviço.

De acordo com essa relação jurídica, deverá a municipalidade observar as 
seguintes regras para o cumprimento da obrigação principal:

Quando o município é empregador

Deverá recolher, em Guia da Previdência Social (GPS), até o dia 10 do mês 
seguinte ao da competência, as seguintes contribuições:
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A contribuição do empregado, arrecadada mediante desconto efe-1. 
tuado em sua remuneração no porcentual de 8%, 9% ou 11%, 
conforme o valor dos respectivos salários de contribuição enqua-
drados de acordo com tabela divulgada anualmente pela Previ-
dência Social.8

A correspondente à cota patronal de 20% incidente sobre o total 2. 
das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, 
no decorrer do mês, aos segurados empregados.
A destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos 3. 
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapa-
cidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho no 
porcentual de 2%  incidente sobre o total das remunerações pagas, 
devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos 
segurados empregados.
Contribuição adicional de 12%, 9% ou 6% sobre a mesma base 4. 
de cálculo especificada no item 3, conforme a atividade exercida 
pelo segurado enseje a concessão de aposentadoria aos 15, 20 ou 
25 anos de contribuição, respectivamente. Esse acréscimo, caso 
devido, incidirá, exclusivamente, sobre a remuneração do segu-
rado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física.

Quando o município é tomador de serviço prestado por contribuinte in-
dividual (autônomo)

Deverá recolher, em GPS, até o dia 10 do mês seguinte ao da competência, 
as seguintes contribuições:

8 Atualmente, a Portaria no 77, de 11 de março de 2008, estabelece as seguintes contribuições para o empregado: Até R$ 
911,70 – 8%; de R$ 911,71 até R$ 1.519,50 – 9%; de R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 – 11%.
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A contribuição do autônomo arrecadada, mediante desconto em 1. 
sua remuneração no porcentual de 11%, observado o limite má-
ximo do salário de contribuição, considerando-se, na verificação 
desse limite, também as remunerações que ele tenha percebido, 
no mesmo mês, de outras empresas, como autônomo, emprega-
do ou avulso, desde que sobre elas tenha incidido a contribuição 
previdenciária.
A correspondente à cota patronal de 20%, incidente sobre o total 2. 
das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, 
no decorrer do mês aos autônomos.9

Quando o município é tomador de serviço prestado por cooperados por 
meio de cooperativas de trabalho

Deverá recolher, em GPS, até o dia 10 do mês seguinte ao da competência, 
as seguintes contribuições:

A correspondente a 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou da 1. 
fatura de prestação de serviços.
Contribuição adicional de 9%, 7% ou 5%, conforme a atividade 2. 
exercida pelo cooperado enseje a concessão de aposentadoria aos 
15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Esse acrésci-
mo, caso devido, incidirá, exclusivamente, sobre a remuneração 
do segurado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, razão por que deverá ser emitida nota fiscal 
ou fatura específica para a atividade por ele exercida.

9 Observe-se que, no caso de contratação de serviços de condutor de veículo rodoviário ou seu auxiliar, para frete, carreto 
ou transporte de passageiros realizado por conta própria, a remuneração sobre a qual incidirá a cota patronal será de 20% do 
rendimento bruto.
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Quando o município é tomador de serviço prestado por cooperados por 
meio de cooperativas de trabalho na atividade de transporte rodoviário 
de carga ou passageiro

Deverá recolher, em GPS, até o dia 10 do mês seguinte ao da competência, 
as seguintes contribuições:

A correspondente a 15% incidente sobre a parcela relativa ao valor 1. 
dos serviços prestados pelos cooperados, o qual não será inferior 
a 20%do valor da nota fiscal ou da fatura.
Contribuição adicional de 9%, 7% ou 5%, conforme a atividade 2. 
exercida pelo cooperado, permita a concessão de aposentadoria aos 
15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Esse acrésci-
mo, caso devido, incidirá, exclusivamente, sobre a remuneração 
do segurado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, razão por que deverá ser emitida nota fiscal 
ou fatura específica para a atividade por ele exercida.

Quando o município é tomador de serviço prestado, mediante cessão ou 
empreitada de mão-de-obra

Deverá adotar as seguintes providências:

Reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de presta-1. 
ção de serviços e recolher esse valor, em nome da empresa contrata-
da, até o dia 10 do mês seguinte ao da emissão desses documentos, 
em Guia de Previdência Social (GPS). 
Reter e recolher porcentual adicional de 4%, 3% ou 2% relati-2. 
vamente aos serviços prestados pelos segurados empregados da 
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empresa contratada cuja atividade permita a concessão de apo-
sentadoria especial, após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, res-
pectivamente. 

Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição da mu-
nicipalidade, em suas repartições ou nas dependências de terceiros, de 
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a 
atividade-fim do município, independentemente da natureza e da forma de 
contratação realizada com a empresa prestadora, inclusive quando se tratar 
de trabalho temporário.

No caso de atividades de limpeza, conservação, zeladoria, vigilância, se-
gurança, construção civil, serviços rurais e digitação e preparação de dados 
para processamento, a retenção e o recolhimento serão observados ainda 
que esses serviços sejam prestados mediante empreitada de mão-de-obra.

Não se considera cessão de mão-de-obra a contratação de construção civil 
em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela 
obra ou repasse o contrato integralmente, hipótese em que o município, 
na condição de proprietário, incorporador, dono da obra ou condômino de 
unidade imobiliária, será solidário com o construtor pelo cumprimento das 
obrigações para com a Seguridade Social. 

A responsabilidade será, porém, perdoada caso o município adote uma das 
seguintes providências: i) comprovação do recolhimento das contribuições 
incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou 
fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por 
escrituração contábil; ii) comprovação do recolhimento das contribuições 
incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos 
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termos, forma e percentuais previstos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB); ou iii) comprovação do recolhimento de retenção de 11% 
prevista anteriormente.

Quando o município é adquirente da produção de empregador rural 
pessoa física e de segurado especial

Deverá reter do valor a ser pago ao produtor e recolher, em GPS, até o dia 
10 do mês seguinte ao da operação realizada, as seguintes contribuições:

Dois por cento (2%) incidente sobre a receita bruta da comer-1. 
cialização da produção rural adquirida, entendida essa produção 
como os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural 
ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrializa-
ção rudimentar, observando-se que não integra a produção, para 
efeito de incidência da contribuição, o produto vegetal destinado 
ao plantio e ao reflorestamento, o produto vegetal vendido por 
pessoa ou entidade que, registrada no Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento, se dedique ao comércio de sementes e mudas 
no país, o produto animal destinado à reprodução ou à criação 
pecuária ou granjeira e o produto animal utilizado como cobaia 
para fins de pesquisas científicas no país.

Um décimo por cento (0,1%) incidente sobre a receita bruta da 2. 
comercialização da produção rural, especificada no item anterior, 
destinado ao financiamento da aposentadoria especial e dos bene-
fícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 
laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, mais co-
nhecida como Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).
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4.4.1.2 Relativa a dívidas parceladas

Além das obrigações principais anteriormente listadas, devem os municí-
pios, também, efetuar os recolhimentos mensais relativos aos parcelamentos 
de dívida previdenciária, porventura contratados nos quais não esteja pre-
visto desconto das parcelas mensais diretamente no Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM).

Atualmente nessa situação se encontram, apenas, os parcelamentos ins-
tituídos pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, cujas parcelas 
somente serão descontadas do FPM caso o município não as quite no 
prazo legal.

Dessa forma, deve a parcela mensal ser recolhida, até o dia 20 de cada mês, 
em GPS recebida da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

4.4.2. Obrigações acessórias

Entre as obrigações acessórias impostas pela legislação previdenciária aos 
municípios, destacam-se as seguintes:

Preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou credi-1. 
tadas a todos os segurados a seu serviço.
Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de 2. 
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, 
o montante das quantias descontadas, as contribuições a seu cargo 
e os totais recolhidos.
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Informar, mensalmente, à RFB, por meio da Guia de Recolhimento 3. 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Pre-
vidência Social, na forma por ela estabelecida, dados cadastrais, 
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras 
informações de interesse daquele instituto.
Providenciar a inscrição de autônomo a seu serviço no INSS, como 4. 
contribuinte individual, caso o trabalhador ainda não a tenha realizado.
No caso de serviços prestados mediante cessão ou empreitada de 5. 
mão-de-obra, manter em boa guarda, em ordem cronológica e por 
contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de 
prestação de serviços, Guia da Previdência Social, Guia de Informa-
ções à Previdência Social (Gfip) e Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço e com comprovante de entrega.
Fornecer ao INSS, para fins de fiscalização,  mensalmente, rela-6. 
ção de todos os alvarás para a construção civil e documentos de 
habite-se concedidos de acordo com critérios estabelecidos pelo 
referido instituto.

4.5 O que acontece se o município não efetuar os 
recolhimentos? 

4.5.1 Para o município

De regra, o não-recolhimento das contribuições no prazo fixado acarretará 
atualização monetária, quando exigida pela legislação, juro de mora, in-
cidente sobre o valor atualizado, equivalente a 1% no mês de vencimento 
e à taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) nos meses 
intermediários e multa variável, para fatos geradores ocorridos a partir de 
28 de novembro de 1999, nos porcentuais:
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a) Para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em noti-
ficação fiscal de lançamento:

i)  8% dentro do mês de vencimento da obrigação;
ii)  14%, no mês seguinte;  
iii)  20%, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

b) Para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de 
lançamento:

i)  24%, até 15 dias do recebimento da notificação;
ii)  30%, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
iii)  40%, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa 

e apresentados no prazo legal, até 15 dias da ciência da decisão do 
Conselho de Contribuintes;  

iv)  50%, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho 
de Contribuintes, enquanto não inscrita em dívida ativa.

c) Para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:

 i)  60%, quando não tenha sido objeto de parcelamento; 
 ii)  70%, se houve parcelamento;
iii)  80%, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o de-

vedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de 
parcelamento; 

iv)  100%, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o 
devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de 
parcelamento.
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Todos os porcentuais de multa indicados são reduzidos em 50% se as con-
tribuições tiverem sido declaradas na GFIP. 

Quanto às obrigações acessórias, sua infração acarretará multa que pode 
variar de R$ 1.254,89 a R$ 125.487,95, conforme a gravidade da infração, 
nos termos da legislação previdenciária.

O autuado tem o prazo de 30 dias, a contar da ciência, para efetuar o paga-
mento da multa com redução de 50%. 

4.5.2. Para o administrador municipal

Excepcionalmente, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que trata da 
organização e do custeio previdenciário, impõe ao dirigente de órgão ou 
entidade da administração federal, estadual ou municipal a responsabilidade 
pessoal pela multa aplicada por infração de seus dispositivos, bem como de 
dispositivos do regulamento da Previdência Social.10

Da mesma forma que no caso do município, recebido o auto de infração, o 
autuado terá o prazo de 30 dias, a contar da ciência, para efetuar o pagamento 
da multa com redução de 50%. 

10 O regulamento da Previdência Social foi aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
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5 
O que é Regime Próprio 
de Previdência Social?
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Entende-se por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) aquele que 
assegure por lei ao servidor público, pelo menos, os benefícios de aposen-
tadoria e pensão por morte previstos no artigo 40 da Constituição Federal.  
Sua criação depende de que disponha expressamente sobre esses benefícios, 
mas não é necessário que eles estejam disciplinados em uma lei específica.  
Por exemplo, se o estatuto dos servidores mencionar que eles terão direito 
à aposentadoria e, seus dependentes, à pensão, já estará caracterizada a 
existência do RPPS municipal. 

Na sua criação, devem ser observadas normas gerais de contabilidade e 
atuária, de modo que garanta seu equilíbrio financeiro e atuarial. A avalia-
ção atuarial irá definir o porcentual de contribuição dos participantes do 
regime para garantir esse equilíbrio de acordo com as características dos 
servidores municipais.

Os RPPS são administrados por uma unidade gestora responsável pela ope-
racionalização do regime, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos 
e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos 
benefícios.11

O servidor público titular de cargo efetivo, via de regra, vincula-se ao RPPS. 
Na hipótese de extinção desse regime, o servidor ativo filia-se ao Regime 
Geral, sendo devidas, a partir da data de publicação da lei de extinção, as con-
tribuições sociais nos termos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, sendo 
vedado o reconhecimento retroativo de direitos e deveres perante esse regime.

Importante ressaltar que compete ao município manter o pagamento dos 
benefícios concedidos durante a vigência do RPPS, bem como aqueles para 

11 Artigo 2, V, ON SPS no 01/2007.
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os quais foram implementados, antes da extinção, os requisitos necessários 
à sua concessão.12

Os municípios vinculados ao RPPS devem estar atentos às legislações fe-
derais que tratam da matéria, tanto para garantir a boa gestão desse regime 
quanto para não se sujeitarem às restrições e às penalidades previstas nas 
leis em decorrência de eventuais descumprimentos.

Mesmo com a extinção do RPPS, os recursos financeiros existentes no fundo 
não poderão ser utilizados para outros fins que não os da previdência, pois 
o município continua com o encargo de pagar os servidores aposentados 
antes da extinção e, além disso, terá que, junto ao INSS, realizar a compen-
sação financeira relativa ao tempo em que os servidores contribuíram para 
o RPPS, mas que não serão aposentados pelo RGPS.

Na hipótese de vinculação dos servidores ativos, antes amparados por Re-
gime Próprio, ao RGPS, os recursos previdenciários somente poderão ser 
utilizados para:

Pagamento de benefícios previdenciários já concedidos pelo Re-1. 
gime Próprio.
Pagamento dos benefícios previdenciários para os quais já foram 2. 
implementados os requisitos necessários à sua concessão.
Quitação de débitos constituídos com o INSS, até a data da lei de 3. 
vinculação dos servidores ativos ao RGPS.
Constituição do fundo previsto no artigo 6, da Lei n4. o 9.717/1998.
Pagamentos relativos à compensação previdenciária entre regimes 5. 
de que trata a Lei no 9.796/1999.

12 Artigo 10 da Lei no 9.717/1998.
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A inobservância na utilização dos recursos vinculados à Previdência sujeita-
rá o gestor às penalidades previstas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 – 
Improbidade Administrativa ─,  na Lei no 10.028, de 19 de outubro de 2000.

5.1 Segurados vinculados ao RPPS

O RPPS abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo efe-
tivo, ativo e inativo, e seus pensionistas. Até 15 de dezembro de 1998, 
o servidor público ocupante, exclusivamente de cargo em comissão, de 
cargo temporário, de emprego público ou de função pública poderia estar 
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social que assegurasse, no 
mínimo, aposentadoria e pensão por morte, nos termos definidos em lei do 
respectivo Ente da Federação.

A filiação ao Regime de Previdência do prefeito e do vice-prefeito deve 
observar as seguintes hipóteses:

i)  Amparado originalmente pelo RPPS, na qualidade de servidor 
ativo titular de cargo efetivo e dele afastado para o exercício do 
mandato eletivo.

ii)  Amparado obrigatoriamente pelo RGPS, na qualidade de segura-
do empregado, caso não se enquadre na situação prevista no item 
anterior.

O vereador que exerça, concomitantemente, cargo efetivo na administração 
pública, filia-se ao Regime Próprio de Previdência Social, pelo cargo efetivo, 
e ao Regime Geral de Previdência Social, pelo mandato eletivo ou, somente, 
ao RGPS por ambas as atividades, na hipótese de o município onde exerça a 
vereança não tiver instituído o Regime Próprio para os servidores públicos. 
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Se o agente político for aposentado por qualquer regime de previdência ou 
se afastar da atividade que o vinculava ao RGPS, a base de cálculo para sua 
contribuição social a este regime será calculada sobre o valor do subsídio 
que recebe.

Se se tratar de acúmulos de atividades do exercente de mandato eletivo, 
não filiado ao Regime Próprio, serão observadas as normas do RGPS para 
calcular o valor da contribuição devida.

O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha a 
exercer, exclusivamente, cargo em comissão, cargo temporário, emprego 
público, função pública ou mandato eletivo vincula-se, obrigatoriamen-
te, ao RGPS, na qualidade de segurado empregado, em relação a essas 
atividades.

O servidor público titular de cargo efetivo da União dos Estados do Distrito 
Federal e dos Municípios filiados ao Regime Próprio de Previdência Social, 
quando cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta do 
mesmo município ou de outro Ente da Federação, permanecerá vinculado 
ao RPPS de origem e não àquele para onde está sendo cedido, mesmo que 
a obrigação de recolhimento de sua contribuição previdenciária seja desse 
outro Ente Público. 

5.2 É obrigatória a vinculação dos servidores titulares 
de cargos efetivos ao RPPS?

Sim.  A criação do RPPS, além de ser um dever do município, é direito do servidor. 
O artigo 40 da Constituição Federal é bastante claro acerca do tema.  Vejamos:
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Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e funda-
ções, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e soli-
dário, mediante contribuição do respectivo Ente Público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.13

A simples leitura do dispositivo constitucional nos permite a interpretação 
de que a vinculação dos servidores titulares de cargos efetivos ao RPPS 
não se trata de mera faculdade do gestor público, tão pouco essa decisão 
está sob o poder discricionário do chefe do Executivo ou do Poder Legis-
lativo.  A Constituição Federal assegurou ao servidor estatutário o vínculo 
previdenciário ao Regime Próprio.  Trata-se, portanto, de um dever do Ente 
Público criar o RPPS mediante aprovação por lei sob pena de, não o fazen-
do, responsabilizar-se pela complementação das aposentadorias concedidas 
pelo RGPS, quando o servidor tiver cumprido os requisitos necessários para 
aposentar-se no regime próprio.14

5.3 Caráter contributivo do RPPS

Anteriormente, os servidores que se aposentavam pelo regime próprio 
não estavam obrigados a contribuir para o Sistema Previdenciário.  Po-
demos dizer que a aposentadoria era um favor, uma benesse, concedida 
pelo município ao servidor que a ele estava vinculado, por ter trabalhado 
para a administração pública. Contudo, a partir de 16 de dezembro de 
1998, data em que foi publicada a Emenda Constitucional no 20, a Pre-
vidência Social passou a ter caráter contributivo, ou seja, os benefícios 

13 Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.
14 Artigo 5, IV da Orientação Normativa no 01, de 23 de janeiro de 2007 (DOU em  25 de janeiro de 2007).
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de aposentadoria e pensão não podem mais ser concedidos sem a con-
tribuição do servidor.  

5.3.1 Contribuição patronal e dos servidores ativos

O custeio do regime abrange, também, as contribuições do Ente Público e 
deve basear-se em princípios técnicos para a preservação do seu equilíbrio 
financeiro e atuarial de forma que garanta o pagamento dos benefícios 
futuros por ele devidos.
 
A EC no 41/2003 alterou o § 1o do artigo 149, CF, estabelecendo custeio 
mínimo de 11% para os servidores ativos e o artigo 10 da Lei no 10.887/2004 
alterou a redação do artigo 2 da Lei no  9.717/1998, determinando que a 
contribuição patronal não poderá ser inferior à contribuição do servidor, 
nem superior ao dobro desta.

5.3.2 Contribuição de inativos e pensionistas

O artigo 4 da Emenda Constitucional no 41/2003 e o §18 do artigo 40 da 
Constituição Federal prevêem a incidência de contribuição previdenciária 
para os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com porcentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar as Ações Diretas de Inconstitu-
cionalidade (Adins) 3.105 e 3.128 declarou inconstitucionais as expressões 
“cinqüenta por cento” e “sessenta por cento” de que tratam os incisos I e II, 
respectivamente, do artigo 4 da EC no 41/2003, que instituiu a contribuição 
previdenciária para os servidores inativos e pensionistas. Assim, haverá 



50
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos e 
das pensões que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do RGPS, para todos os inativos e pensionistas, independentemente da data 
da inatividade ou do recebimento da pensão.  Atualmente o valor máximo 
de benefício concedido pelo INSS é de R$ 3.038,99.15 

5.4 Criação e extinção do RPPS

A instituição de um regime de previdência se dá sempre por meio de lei, 
assim como sua extinção, que só ocorre efetivamente, com o pagamento do 
último benefício de aposentadoria ou pensão concedidos ou cujos requisitos 
necessários à sua concessão forem implementados durante sua vigência.  

Importa destacar que, na hipótese de extinção do RPPS, os recursos vincu-
lados à conta previdenciária somente poderão ser utilizados para o paga-
mento dos benefícios por ele devidos e para o pagamento da compensação 
previdenciária devido ao INSS ou ao RPPS de outro Ente Público ao qual 
venha se vincular o servidor municipal.

15 Valor definido pela Portaria no  77, de 11 de março de 2008.
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6 
A Lei Geral de 

Previdência Pública
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A Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre as regras gerais 
para a organização dos regimes próprios de previdência dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
militares dos Estados e do Distrito Federal. 

A Lei no 9.717/98 bem como a Emenda Constitucional no 20 do mesmo ano 
foram os marcos reguladores da previdência no setor público, estabelecen-
do, de forma sólida, o conceito de Regime Próprio de Previdência para o 
servidor público civil e para os militares dos Estados e do Distrito Fede-
ral. A organização desse regime demandou a instituição de normas gerais 
de contabilidade e atuária, de modo que garanta o equilíbrio financeiro e 
atuarial do Sistema Previdenciário. 

Outras medidas relevantes foram a previsão da possibilidade de constituição 
de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciá-
ria, o que significou a separação definitiva entre assistência e previdência, e 
a nova tentativa de instituição de cobrança de inativos (suspensa por meio 
da Adin no 2010 e revogada pela MP no 2.187-12, de 27 de julho de 2001, 
somente tendo sido efetivada pela EC no 41/2003). 
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7 
Como se organiza o 
RPPS no município?
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O artigo 6 da Lei no 9.717/1998 possibilitou aos Entes Federados a cons-
tituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade 
previdenciária, desde que observados os critérios por ela estabelecidos. 
A estrutura necessária para implementar um regime próprio depende das 
peculiaridades de cada Ente Federativo, podendo ser organizado como 
um departamento interno do próprio município, que disponibilizará de 
estrutura e pessoal para sua operacionalização, com significativa redução 
das despesas administrativas, ou por meio de uma entidade autônoma, 
como por exemplo, uma autarquia, com personalidade jurídica própria, 
o que, com certeza, vai acarretar maiores despesas administrativas, as 
quais não poderão ser superiores a 2% sobre o total das remunerações, 
dos proventos e das pensões dos servidores vinculados ao regime próprio 
referente ao exercício financeiro anterior.16

Em qualquer das hipóteses é recomendável uma estrutura sem excessos, 
reduzindo-se ao máximo as despesas administrativas, que sempre serão 
cobertas por contribuições dos servidores e do Ente Público, com previsão 
atuarial, já que integram o custo total do regime próprio, desonerando o 
erário público dessa despesa.

A lei geral não determinou a composição mínima dos membros integrantes 
dos conselhos que formam os fundos previdenciários, contudo, na hipótese 
de constituição de colegiados, estes devem obrigatoriamente contar com a 
representação de servidores ativos, inativos e pensionistas.17

16 Artigo 17, § 3o da Portaria no  4.992/1999.
17 Artigo 1, § VI da Lei no  9.717/1998; artigo 2, § VI da Portaria no 4.992/1999; artigo 5, § V da Portaria no  204/2008.
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Na constituição desses fundos é comum verificarmos a seguinte 
composição:

Conselho Deliberativo:1.  órgão máximo da estrutura organiza-
cional, responsável pela definição da política geral de administra-
ção da entidade e de seus planos de benefícios. 

Conselho Fiscal:2.  órgão de controle interno da entidade.

Diretoria-Executiva:3.  órgão responsável pela administração da 
entidade, em conformidade com a política de administração traçada 
pelo conselho deliberativo.
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8 
Quem fiscaliza os 

Regimes Próprios de 
Previdência Social?
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O artigo 9 da Lei no 9.717/1998 estabelece competência à União, por meio 
do Ministério da Previdência Social (MPS), a orientação, a supervisão e o 
acompanhamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos servi-
dores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e dos fundos eventualmente constituídos, bem como o esta-
belecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais previstas 
na Lei no MPS, essa competência foi atribuída à Secretaria de Políticas de 
Previdência Social (SPS).

As auditorias fiscais diretas e indiretas do MPS objetivam a verificação do 
cumprimento dos critérios e das exigências estabelecidos na legislação pre-
videnciária para o funcionamento do RPPS. Por auditoria direta entende-se 
aquela executada pelo auditor-fiscal na própria unidade gestora do regime, 
enquanto a auditoria indireta se realiza por meio da análise da documentação 
encaminhada à SPS.

Ao auditor-fiscal deverá ser dado livre acesso à unidade gestora do RPPS, 
que inspecionará livros e todos os documentos necessários ao perfeito de-
sempenho de suas funções, como as Demonstrações Contábeis exigidas pela 
Portaria MPS no 916/2003 e os relatórios financeiros exigidos pelo MPS.

O auditor-fiscal elaborará relatório sobre os pontos verificados, instaurando, 
se constatada alguma irregularidade, o competente processo administrativo18 
sendo, contudo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Em âmbito estadual, os Tribunais de Contas detêm competência para fisca-
lizar a utilização dos recursos financeiros vinculados à previdência própria 
e à sua aplicação, bem como para homologação dos processos de concessão 
de aposentadorias e pensões por morte. 

18 Processo administrativo previdenciário – Portaria no 64/2006.
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O que é o Certificado 

de Regularidade 
Previdenciária?



59
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) é o documento que ates-
ta a regularidade do Regime de Previdência Social dos servidores titulares 
de cargos efetivos dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios.

O CRP é válido por noventa dias contados da data de sua emissão e é exigido 
nas seguintes situações:

Realização de transferências voluntárias de recursos pela União. • 
Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes. • 
Concessão de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções • 
em geral de órgãos ou entidades da União. 
Celebração de empréstimos e financiamentos por instituições fi-• 
nanceiras federais. 
Repasse dos valores devidos em razão da compensação previ-• 
denciária. 

Os dados oficiais sobre os Regimes Próprios de Previdência Social e as 
informações quanto aos critérios examinados para sua emissão constam 
do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social 
(Cadprev).  

Verificando quaisquer inobservâncias ou descumprimento da Lei no 

9.717/1998, da Portaria no 4.992/1999, da Portaria no 916/2003, do artigo 
40 da Constituição Federal e das Emendas Constitucionais nos 20/1998, 
41/2003 e 47/2005, o Ente Federativo terá o CRP bloqueado, restando sua 
emissão condicionada ao cumprimento das exigências legais. 
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9.1 Critérios examinados para a emissão do CRP

A Secretaria de Políticas de Previdência Social verifica os seguintes critérios 
para emissão do referido documento.

9.1.1 Encaminhamento da legislação à SPS

O município deverá encaminhar à SPS leis que disciplinem o estatuto, o 
regime jurídico do servidor público e o Regime Próprio de Previdência 
Social, com suas alterações e respectivos regulamentos, bem como o com-
provante especificando a data de sua publicação na impressa oficial ou de 
sua afixação no local competente, conforme o caso. 

As cópias dos originais da legislação e da publicação deverão ser auten-
ticadas em cartório ou por servidor público devidamente identificado por 
nome, cargo e matrícula.  A legislação editada a partir de 11 de julho de 
2008 deverá ser encaminhada, também, em arquivo magnético (disquete), 
ou ótico (CD ou DVD), ou eletrônico (correio eletrônico), ou por dispositivo 
de armazenamento portátil (pen drive).19

A disponibilização da legislação para consulta em página eletrônica na rede 
mundial de computadores (Internet) suprirá a necessidade de autenticação, 
dispensará a apresentação e, caso conste expressamente, no documento dis-
ponibilizado, a data de sua publicação inicial dispensará também o envio do 
comprovante de sua publicidade, devendo, para tanto, o município informar 
à SPS o endereço eletrônico em que a legislação poderá ser acessada.

19 Artigo 5, § 3o da Portaria no 204/2008.
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O Ente Federativo que não encaminhar à SPS toda a legislação que re-
gulamenta ou extingue o regime próprio não receberá o CRP. Nos casos 
de extinção, é obrigatório que isso ocorra por meio de lei, não se consi-
derando extinto o regime próprio, caso a lei local disponha apenas sobre 
a extinção da pessoa jurídica encarregada de gerenciar o regime, isto é, 
a unidade gestora. 
  
9.1.2 Avaliação atuarial inicial

Além da legislação previdenciária, também é necessário que o Ente Fe-
derado envie à SPS a primeira avaliação atuarial realizada que definiu o 
custeio do regime.

9.1.3 Encaminhamento dos seguintes demonstrativos 
eletrônicos

i)  Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (Draa).
ii)  Demonstrativo Previdenciário.
iii)  Demonstrativo Financeiro.
iv)  Demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras.
v)  Comprovante do Repasse e Recolhimento ao RPPS dos valores 

decorrentes das contribuições. Aportes de recursos e débitos de 
parcelamento.

vi)  Demonstrativos Contábeis.
vii) Demonstrativo da Política de Investimentos.

O Draa deverá ser preenchido no site do MPS até o dia 31 de março de 
cada exercício.
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O Demonstrativo Previdenciário, o Demonstrativo de Investimentos e as 
Disponibilidades Financeiras e o Comprovante de Repasse deverão ser pre-
enchidos eletronicamente até o último dia do mês seguinte ao encerramento 
de cada bimestre do ano civil.  Neste último deverão constar as assinaturas 
eletrônicas do prefeito municipal e do responsável pela unidade gestora do 
regime de previdência. Na impossibilidade de remessa eletrônica, o Com-
provante de Repasse e o Recolhimento deverão ser remetidos via postal.

Os Demonstrativos Contábeis, a partir do exercício de 2009, até 30 de se-
tembro, em relação ao primeiro semestre, e até 31 de março, em relação ao 
encerramento do exercício de 2008. O Ente Federativo deverá encaminhar 
à Coordenação-Geral de Auditoria, Atuaria, Contabilidade e Investimen-
tos, os Demonstrativos Contábeis do RPPS na formatação definida pela 
Portaria MPS no 95/2007, devidamente chancelados pelas autoridades re-
queridas, preferencialmente, por documentos digitalizados para o endereço 
eletrônico da Coordenação-Geral de Auditoria, Atuaria, Contabilidade e 
Investimentos.20 

O Demonstrativo da Política de Investimentos deverá ser entregue até 31 
de dezembro de cada exercício, em relação ao exercício seguinte.

9.1.4 Caráter contributivo

9.1.4.1 Previsão legal

Este critério é aferido por meio da análise da legislação previdenciária 
que contemple o custeio do regime para os servidores ativos, inativos, 

20 Disponível em: <cgaai.contabilidade@previdencia.gov.br>.
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pensionistas e para o Ente Federativo.  Em outras palavras, as alíquotas 
de contribuição dos participantes do regime devem estar expressamente 
previstas em lei.

9.1.4.2 Repasse

Verificação quanto ao efetivo repasse à unidade gestora do regime, quanto 
às alíquotas de contribuição definidas em lei.

9.1.4.3 Retenção

Retenção, pela unidade gestora do RPPS, dos valores devidos pelos se-
gurados e pensionistas relativos aos benefícios e às remunerações cujo 
pagamento esteja sob sua responsabilidade.

9.1.4.4 Parcelamentos de débitos

Pagamentos à unidade gestora do RPPS dos valores relativos a débitos 
de contribuições parceladas.  As contribuições legalmente instituídas não 
repassadas à unidade gestora até seu vencimento, depois de apuradas e con-
fessadas, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em moeda 
corrente, de acordo com as regras estabelecidas em lei do Ente Federativo, 
observando-se regras de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do 
regime.21 Este critério visa ao cumprimento de eventuais parcelamentos de 
débitos celebrados entre o Ente Federado e o RPPS.  

21 Artigo 32 da ON SPS no 01/2007.
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9.1.5 Observância dos limites de contribuição do Ente, dos 
segurados e dos pensionistas

A contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas para a manu-
tenção do regime de previdência não poderá ser inferior a 11% da base de 
contribuição, e a alíquota patronal não poderá ser definida em valor inferior 
à contribuição dos servidores, nem superior ao dobro desta, ressalvada a ne-
cessidade de cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo 
regime próprio decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.22

A contribuição sobre os proventos dos inativos e dos pensionistas incide 
sobre a parcela que excede o valor do benefício pago pelo RGPS ou quan-
do ultrapassar o dobro desse limite quando o beneficiário for portador de 
doença que o torne incapaz, nas mesmas alíquotas fixadas ao servidor em 
atividade. Por exemplo, hoje o limite do valor do benefício pago pelo INSS 
é de R$ 3.038,99.  Se o aposentado ou o pensionista receber provento ou 
pensão de R$ 4.000,00, deverá contribuir com o correspondente à alíquota 
de contribuição dos servidores ativos, somente sobre a diferença entre R$ 
3.038,99 e R$ 4.000,00, ou seja, sobre R$ 961,01 e, se tratar de aposentado-
ria por invalidez decorrente de doença incapacitante, não incidirá nenhuma 
contribuição previdenciária (somente estarão obrigados a contribuir se o 
valor do benefício for maior que duas vezes o valor do benefício concedido 
pelo INSS, ou seja, maior que R$ 6.077,98).

22 As alíquotas que definem o caráter contributivo do regime devem atender ao disposto no artigo 149, §1o da CF com o 
artigo 4 da Lei Federal no 10.887/2004 e artigo 2 da Lei no 9.717/1998.
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9.1.6 Equilíbrio financeiro e atuarial

O equilíbrio financeiro é atingido quando o que se arrecada dos participantes 
do regime previdenciário (Ente Federativo e seus respectivos servidores) é 
suficiente para pagar os benefícios assegurados por este sistema. Já o equi-
líbrio atuarial é alcançado quando os percentuais de contribuição, a taxa de 
reposição e o período de duração dos benefícios são definidos a partir dos 
cálculos atuariais, que devem ser observados pelo Ente, procurando manter 
o equilíbrio financeiro durante todo o período de existência do regime de 
previdência.23

As alíquotas definidas em lei devem ser necessárias para a cobertura do pla-
no de benefícios, e a avaliação atuarial deve conter o plano de amortização 
ou a separação dos grupos de servidores para determinar o compromisso de 
cada servidor para manter o regime de previdência equilibrado.

9.1.7 Cobertura exclusiva a servidores efetivos

Somente podem ser segurados do RPPS os servidores titulares de cargos 
efetivos e seus dependentes.  Os servidores que ocupam, exclusivamente, 
os cargos em comissão, também chamados de cargos de confiança, e os 
servidores temporários são segurados obrigatórios do RGPS. Nesta última 
categoria, estão incluídos aqueles que exercem os mandatos eletivos e, ainda, 
os contratados por tempo determinado em razão de excepcional interesse 
público.  Podem, excepcionalmente, vincular-se ao RPPS os servidores 
estáveis não efetivos de que trata o artigo 19 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias (ADCT).

23 Nota Técnica SPS no 17/1999.
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9.1.8 Concessão de benefícios de acordo com a Lei no 9.717/1998 
e Lei no 10.887/2004

O RPPS somente poderá conceder os benefícios previstos pelo Regime 
Geral de Previdência Social que são:

i) quanto ao servidor:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria voluntária por idade;
e) aposentadoria especial do professor;
f) auxílio-doença;
g) salário-família; e
h) salário-maternidade.

ii) quanto ao dependente:
a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.

São considerados benefícios previdenciários do RPPS os já mencionados 
independentemente da fonte de custeio.

Considera-se distinto do RGPS o benefício que, apesar de possuir a mesma 
nomenclatura, tenha requisitos e critérios para sua concessão, diversos do 
RGPS, inclusive quanto à definição de dependente.

São considerados dependentes do servidor filiado ao Regime Próprio de 
Previdência Social, exclusivamente:
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i)  o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emanci-
pado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido;

ii)  os pais; ou
iii)  o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e 

um anos ou inválido.

Equipara-se a filho, mediante declaração escrita do servidor e desde que 
comprovada a dependência econômica, o enteado, o menor que esteja sob 
sua tutela e o menor sob guarda que não possuam bens suficientes para o 
próprio sustento e educação.

Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união 
estável com o servidor ou servidora.

Entende-se por união estável aquela verificada entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmen-
te, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se 
separarem. 

O companheiro ou a companheira do mesmo sexo do servidor ou da servi-
dora poderá integrar o rol dos dependentes desde que comprovada a união 
estável, concorrendo, para fins de pensão por morte e de auxílio-reclusão, 
com os dependentes previstos no item I.

Os dependentes para fins de concessão do salário-família são os filhos ou 
equiparados até 14 anos de idade, salvo se inválidos.

A perda da qualidade de dependente ocorre:
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i)  Para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não 
lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casa-
mento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado.

ii)  Para a companheira ou companheiro, pela cessação da união es-
tável com o servidor ou servidora, enquanto não lhe for garantida 
a prestação de alimentos;

iii)  Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 
anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que 
inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de 
colação de grau científico em curso de ensino superior.

iv)  Para os dependentes em geral:
a) pela cessação da invalidez; ou
b) pelo falecimento.

Será verificado, ainda, a forma de concessão, o cálculo ou o reajustamento 
de benefícios, não podendo a lei do Ente Federativo conter previsões dis-
tintas daquelas previstas na Constituição Federal, nas Emendas Constitu-
cionais que dispõem sobre matéria previdenciária e na legislação federal 
de regência.

9.1.9 Utilização de recursos previdenciários apenas para pa-
gamento de benefícios

Os recursos previdenciários somente poderão ser utilizados para o pa-
gamento dos benefícios previdenciários previstos em lei, não podendo 
ser utilizados para conceder assistência médica e auxílio-financeiro de 
qualquer espécie. A exceção que se faz é quanto às despesas administra-
tivas, até o limite de 2% do valor total das remunerações, dos proventos 
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e das pensões dos servidores vinculados ao regime próprio, referentes ao 
exercício financeiro anterior.24

Entende-se por recursos previdenciários, entre outros, as contribuições 
previdenciárias, os valores, os bens, os ativos e os direitos vinculados à 
Regime Próprio de Previdência Social.

A proibição de assistência médica com recursos previdenciários inclui toda 
e qualquer previsão de prestação de assistência à saúde.

A Lei no 9.717 veda expressamente a prestação de assistência financeira 
com recursos previdenciários, ou seja, qualquer concessão de empréstimo 
efetuado pelo Regime Próprio de Previdência Social. Assim, somente os 
contratos de assistência financeira celebrados pelo RPPS até 27 de novembro 
de 1998 podem remanescer, contudo é vedada sua renovação.

Este critério é aferido tanto por meio de previsão legal quanto por decisão 
administrativa decorrente de fiscalização direta.

9.1.10 Vedação de celebração de convênios para pagamento 
de benefícios previdenciários

A Lei no 9.717/1998 veda expressamente a concessão de benefícios por meio 
de convênios, consórcios ou outra forma de associação entre estados, entre 
estados e municípios e entre municípios, ou seja, os benefícios devem ser 
concedidos diretamente pelo regime próprio que o instituiu.

24 Artigo 17, § 3o, da Portaria no 4.992/1999.
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Os convênios, os consórcios ou outra forma de associação, existentes até 
27 de novembro de 1998, deverão garantir integralmente o pagamento dos 
benefícios já concedidos, bem como daqueles cujos requisitos necessários à 
sua concessão foram implementados até esta data, sendo vedada a concessão 
de novos benefícios a partir de então.

O RPPS deve assumir integralmente os benefícios, cujos requisitos ne-
cessários à sua concessão tenham sido implementados a partir de 28 de 
novembro de 1998, data da publicação da Lei no 9.717/1998.

9.1.11 Acesso do segurado às informações do regime

É garantido o pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do 
RPPS que se dá, entre outras medidas, pela disponibilização, inclusive em meio 
eletrônico, dos relatórios contábeis e dos demais dados pertinentes ao regime.

9.1.12 Não inclusão de parcelas remuneratórias temporárias 
nos benefícios

É vedada a inclusão nos valores dos proventos de benefícios, para efei-
to de cálculo e percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em 
comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de con-
tribuição do servidor, por sua opção, respeitado em qualquer hipótese o 
limite máximo de remuneração do servidor público estabelecido em cada 
nível de governo, conforme definido em lei expedida por cada Ente da 
Federação.  Em outras palavras, o provento deve limitar-se sempre à re-
muneração do servidor no cargo efetivo, somente sendo acrescidas das 
parcelas que efetivamente tenham sido incorporadas, por lei, na atividade. 
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9.1.13 Contas bancárias distintas para os recursos 
previdenciários

O Regime Próprio de Previdência Social manterá conta previdenciária 
separada da conta do tesouro do Ente da Federação. 
As disponibilidades de caixa do regime próprio, ainda que vinculadas a 
fundos específicos, devem ser depositadas em contas separadas das demais 
disponibilidades do Ente Federativo.

9.1.14 Unidade gestora e regime próprio únicos

A Constituição Federal veda expressamente a existência de mais de um 
Regime Próprio de Previdência Social e uma unidade gestora do respectivo 
regime nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.

9.1.15 Participação dos segurados, dos ativos e dos inativos 
nos colegiados

É garantida a participação de representantes dos servidores públicos, ativos, 
inativos e pensionistas nos colegiados e nas instâncias de decisão em que 
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

9.1.16 Aplicações financeiras de acordo com resolução do CMN

Os recursos previdenciários vinculados ao RPPS deverão ser aplicados 
de acordo com as diretrizes previstas na Resolução no 3.506/2007 do 
Conselho Monetário Nacional (CMN).  Este critério é aferido tanto pela 
previsão legal quanto por meio de decisão administrativa decorrente de 
fiscalização direta.
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9.1.17 Atendimento às solicitações do MPS

As solicitações da fiscalização indireta feitas pelo MPS e as decorrentes da 
fiscalização direta, feitas por auditor-fiscal, devem ser atendidas na forma e 
no prazo estipulados. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
prestarão ao MPS, quando solicitados, informações sobre o RPPS e sobre o 
fundo previdenciário previsto no artigo 6 da Lei no 9.717, de 1998.

9.1.18 Escrituração de acordo com o plano de contas

O RPPS tem planificação contábil própria que deve ser observada. Trata-se 
da Portaria no 916/2003 e das suas alterações posteriores.
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10 
Contabilidade aplicada 
aos Regimes Próprios 
de Previdência Social
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10.1 Criando a unidade gestora do RPPS

Após a avaliação atuarial constatar a viabilidade econômica da opção pelo 
RPPS e depois de cumpridos os aspectos legais para instituição do regime, 
o município deverá fazer a opção por constituir a unidade gestora da sua 
previdência própria mediante a criação de um fundo ou uma autarquia. 

10.1.1 O que é unidade gestora?

É a entidade responsável pela gestão dos recursos do RPPS, que adminis-
tra, entre outros, o pagamento dos benefícios previdenciários e a gestão 
da carteira de investimentos do RPPS. A decisão de constituir a unidade 
gestora sob a forma de fundo ou autarquia deve levar em conta o valor da 
taxa de administração que custeará todas as despesas administrativas desta 
unidade gestora. 

10.1.2 O que é taxa de administração?

A taxa da administração é o limite de gastos permitido pela legislação pre-
videnciária que a unidade gestora do RPPS tem para custear as despesas 
correntes (pessoal, material, serviços, etc.) e de capital (bens) necessárias 
à sua organização e ao seu funcionamento. Esse valor é limitado a 2% da 
folha bruta de todos os servidores do Ente Público que estejam vinculados 
ao regime próprio. Por exemplo, se a folha bruta apresentar um montante 
de 6 milhões de reais, a taxa de administração dessa unidade gestora será 
de 120 mil reais anuais, ou 10 mil reais mensais. Portanto, ao se criar um 
fundo ou uma autarquia, devem ser considerados todos os gastos que a nova 
estrutura exigirá e se o limite de gastos calculado para a taxa será suficiente 
para custear essas despesas.
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A legislação previdenciária ainda permite a constituição de reservas admi-
nistrativas com eventuais “sobras” da taxa de administração, desde que a 
legislação defina expressamente o porcentual de gastos permitidos (e não 
até o limite de gastos). Ou seja, se a legislação definir que o limite de gastos 
é de até 2%, não há de se falar em reserva, pois gastos menores estariam no 
porcentual. O ideal é que a legislação previdenciária do município disponha 
expressamente que o valor da taxa é de até 2%, limite permitido pelo MPS, 
possibilitando a constituição de reserva com as eventuais sobras das despe-
sas administrativas. Na prática, a reserva administrativa receberá o mesmo 
tratamento contábil da despesa contemplada pela taxa de administração do 
exercício e só poderá ser utilizada nas mesmas despesas já contempladas 
no exercício.

10.1.3 Fundo ou autarquia?

Na prática, a opção pelo fundo é mais barata, pois a unidade gestora utiliza 
a estrutura da prefeitura ou da secretaria onde ficará instalada. Registra-se 
que mesmo que venha a ser constituída sob a forma de fundo, a unidade 
gestora do RPPS deve manter as contas previdenciárias separadas das de-
mais contas do município. 

No caso de a taxa de administração da unidade gestora comportar mais 
despesas, a recomendação é que o município faça opção pela autarquia, que 
possui personalidade jurídica própria e onde podem ser instituídos controles 
específicos mais eficazes para a gestão das contas previdenciárias.
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10.2 O impacto das mudanças nas contas da 
prefeitura

Definida a estrutura da unidade gestora do RPPS, o próximo passo é enten-
der as mudanças que deverão ser implementadas. Geralmente, os procedi-
mentos contábeis exigidos da unidade gestora do RPPS são semelhantes aos 
já praticados pelo Ente governamental que o instituiu, sendo incorporados, 
ainda, outros procedimentos contábeis que permitissem contribuir efetiva-
mente para o processo decisório e fortalecer a evidenciação das informações 
de natureza contábil.

10.2.1 Como fica a elaboração do orçamento do RPPS?

As unidades gestoras do RPPS devem observar na elaboração de seus or-
çamentos as mesmas regras aplicáveis a qualquer outra entidade pública, 
ressalvando-se pequenas peculiaridades em função de seu objeto social, 
que é assegurar, ao longo dos anos, o pagamento dos benefícios aos seus 
assegurados. 

Uma dessas peculiaridades é a constituição da reserva do RPPS. Em 
função das características que cercam a gestão do RPPS, é fato comum 
no momento de sua instituição a receita estimada para pagamento de be-
nefícios previdenciários ser superior à despesa fixada, situação que tende 
a se inverter ao longo dos anos, na medida em que a unidade gestora vai 
honrando os compromissos sob sua responsabilidade. A contribuição do 
servidor, portanto, pode ser entendida como uma poupança da qual ele, 
servidor, se beneficiará ao se aposentar, em que os recursos arrecadados 
serão destinados à formação de ativos para pagamento de aposentado-
rias e pensões futuras. Ressalte-se que se todo o valor arrecadado fosse 
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suficiente para suportar todas as despesas do exercício, jamais haveria a 
necessidade de formação desse “fundo”.

Dessa forma, a parcela dos ingressos previstos que ultrapassar as despesas 
fixadas irá compor um superávit orçamentário inicial (quando a receita 
previdenciária for maior que a despesa previdenciária), denominado de 
Reserva do RPPS, destinado a garantir desembolsos futuros do RPPS do 
respectivo Ente. Esse superávit representará a fração de ingressos que se-
rão recebidos sem a expectativa de realização da despesa no ano corrente 
(reserva orçamentária) do exercício para suportar déficit futuros (quando 
a despesa previdenciária for maior que a receita previdenciária) em cada 
exercício. Esses valores passaram a compor a carteira de investimentos do 
RPPS, cuja gestão deve observar as exigências do MPS.

10.2.2 Como as contas do município serão afetadas?

O Registro da Avaliação Atuarial não afeta o caixa da prefeitura, pois o im-
pacto se dará na situação patrimonial e não financeira, já que o pagamento 
desses valores será no longo prazo. 

Na prática, o registro da primeira avaliação atuarial normalmente provoca 
um forte impacto negativo na apuração do resultado do exercício em que 
é registrada, pois, nesse momento, será reconhecida, pela primeira vez, a 
situação previdenciária do município (Figura 1):
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FIGURA 1

 IMPACTO DO REGISTRO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 
NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO RPPS

Dem. Das variações patrimoniais

Variações passivas             BALANÇO  PATRIMONIAL

Independentes da execução 
orçamentária ATIVO PASSIVO

[...]
Decréscimos patrimoniais

Provisões matemáticas 
Previdenciárias

Passivo Permanente

Prov. Mat. 
Previdenciária

Resultado (déficit) Total Total

Total geral

Ressalta-se que o MPS exige que anualmente o Registro da Avaliação 
Atuarial seja atualizado. O que se verifica é que a partir do segundo ano 
esses valores causarão um impacto muito menor nas contas da prefeitura, 
podendo até mesmo provocar um efeito positivo, já que as provisões cons-
tituídas podem ter valores registrados acima da necessidade apurada na 
avaliação atuarial.

10.2.3 Então, qual a vantagem de se ter o RPPS?

A opção pelo RPPS permite que os gestores públicos tenham conhecimento 
sobre a real situação previdenciária local, já que a avaliação atuarial mapeará 



79
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

os benefícios sob responsabilidade da prefeitura e as respectivas fontes de 
recursos para o pagamento desses benefícios. 

No caso de eventuais “sobras” (disponibilidade de recursos), decorrentes 
da diferença entre a arrecadação das contribuições e o pagamento de bene-
fícios, esses valores serão capitalizados no próprio município para garantir 
o pagamento dos benefícios futuros. Esses valores deverão ser investidos 
observando as exigências impostas pelo ministério da Previdência Social. 

No RGPS, no entanto, as contribuições previdenciárias efetuadas pelo muni-
cípio (patronal e servidor) são depositadas na Conta Única do Governo Fede-
ral, e, mesmo que o valor dos benefícios pagos seja inferior às contribuições 
efetuadas, as eventuais sobras não são capitalizadas em nome do município. 

10.2.4 Como gerir a carteira de investimentos dos RPPS?

Os RPPS deverão aplicar as disponibilidades de seus recursos em três mo-
dalidades de investimentos: renda fixa, renda variável e no segmento de 
imóveis. Os recursos auferidos com a carteira de investimentos dos RPPS 
têm como destinação garantir a manutenção do regime, pois, havendo ne-
cessidade, devem ser transferidos para as atividades previdenciárias (pa-
gamento de benefícios).

Recentemente, o MPS passou a exigir que os responsáveis pela gestão dos 
RPPS deverão comprovar a elaboração da política de investimentos dos re-
cursos dos RPPS mediante o envio, por via eletrônica, do demonstrativo “Po-
lítica de Investimentos” à Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS) 
até 31 de dezembro de cada exercício em relação ao exercício seguinte.25

25 Portaria no 204/2008, artigo 5, inc. XVI, “d”.
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Outra exigência é que os municípios deverão comprovar junto a SPS que 
o responsável pela gestão dos recursos do RPPS foi aprovado em exame 
de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica 
no mercado brasileiro de capitais, no prazo de até 30 de junho de 2009 
(para os municípios detentores de carteira de investimentos superior a 
10 milhões de reais) ou 31 de dezembro de 2009 (para os municípios 
detentores de carteira de investimentos abaixo desse valor). Os Entes Pú-
blicos que não sejam detentores de recursos vinculados ao RPPS estarão 
dispensados dessa exigência.26

O responsável pela gestão dos recursos do RPPS deverá ser pessoa fí-
sica vinculada ao Ente Federativo ou à unidade gestora do RPPS, como 
servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, e 
apresentar-se formalmente designado para a função por ato de autoridade 
competente. Ou seja, mesmo que a gestão da carteira esteja terceirizada 
para instituições financeiras, por exemplo, deverá ser designado formal-
mente um responsável no município que responda pela gestão da carteira, 
devidamente certificado. 

Para atender a exigência da portaria quanto à certificação, os gestores mu-
nicipais deverão ser capacitados e se submeterem à realização de exame 
por entidade certificadora competente. 

10.3 Em que a contabilidade do RPPS é diferente 
daquela praticada pelos municípios brasileiros?

A Portaria no 916, publicada em 2003 pelo Ministério da Previdência 
Social, com atualizações em 2005 e 2007, suscitou muitas dúvidas nos 

26 Portaria no 155/2008, artigo 2.
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gestores públicos e nos profissionais contábeis diante das unidades gesto-
ras do RPPS: em que as novas regras contábeis eram diferentes da rotina 
já incorporada ao dia-a-dia dos municípios brasileiros? Sem a adequação 
exigida pela nova portaria, eles perderiam o Certificado de Regularidade 
Previdenciária? 

Basicamente, a Portaria MPS no 916/2003 e suas atualizações guardam 
o fundamento legal da contabilidade pública brasileira, que se encontra 
estruturado em três pilares: a Lei no 4.320/1964, a Lei Complementar no 
101/2000 ─ Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e as portarias e as ins-
truções normativas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
A Portaria MPS no 916 e suas atualizações observam também o disposto 
nos princípios fundamentais de contabilidade, que representam a essência 
das doutrinas e das teorias relativas à ciência da contabilidade, bem como 
a própria regulamentação do Ministério da Previdência Social, como a Lei 
no 9.717/1998 e a Portaria no 4.992/1999 e suas respectivas atualizações.

A conjugação desse arcabouço legal acabou por demandar a implementação 
de procedimentos contábeis até então pouco usuais na administração pública 
brasileira ─ como a constituição de provisões atuariais, a atualização da 
carteira de investimentos a valor de mercado, a avaliação e reavaliação de 
bens e direitos e o registro das depreciações e amortizações ─, mas que são 
inerentes ao desempenho das funções do contabilista, devendo, portanto, 
esses profissionais trazer em sua formação tais conhecimentos. Há de se 
ter em mente que a normalização contábil aplicada ao RPPS tem como 
objetivo a uniformização dos registros contábeis, o conhecimento de sua 
situação econômica, patrimonial, orçamentária e financeira e a extração de 
relatórios gerenciais para a avaliação de sua gestão.
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Portanto, para atender às exigências do MPS, à rotina contábil dos entes 
públicos brasileiros devem ser agregados procedimentos contábeis que 
possibilitem o conhecimento e o acompanhamento da evolução patrimo-
nial, permitindo que no processo decisório seja considerada a real situação 
patrimonial da unidade gestora do RPPS. Tem-se, também, que a não-
observância às exigências trazidas pela legislação previdenciária acarretará 
a indesejada suspensão do CRP.

10.3.1  Do que trata a Portaria no 916 e suas atualizações?

A Portaria MPS no 916/2003 e suas atualizações disciplinam o tratamento 
contábil a ser observado na contabilidade dos RPPS e vêm acompanhadas 
de quatro anexos.

Anexo I    Estrutura do plano de contas.
Anexo II  Função e funcionamento das contas.
Anexo III   Modelos e instruções de preenchimento das
  Demonstrações Contábeis.
Anexo IV    Normas de procedimentos contábeis.

10.3.2 Estrutura do plano de contas

O plano de contas do RPPS foi elaborado seguindo a mesma codificação e 
nomenclatura do plano de contas da administração pública federal, com a 
seleção e a inclusão de contas voltadas para a contabilização dos atos e dos 
fatos administrativos dos RPPS (Quadro 1):
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QUADRO 1 
PLANO DE CONTAS DO RPPS

1
1.1

1.2

1.4

1.9

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 Disponível
1.1.2 Créditos em Circulação
1.1.3 Bens e Valores em 
Circulação
1.1.4 Valores pendentes a curto 
prazo
1.1.5 Investimentos dos RPPS
1.1.6 Dívida ativa
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO
1.2.1 Depósitos realizáveis a 
longo prazo
1.2.2 Créditos realizáveis a longo 
prazo
ATIVO PERMANENTE
1.4.2 Imobilizado

ATIVO COMPENSADO
1.9.1 Execução orçamentária da 
receita
1.9.2 Fixação orçamentária da 
despesa
1.9.3 Execução da programação 
financeira
1.9.4 Despesas e dívidas dos 
estados e dos municípios
1.9.5 Execução de restos a pagar 
1.9.9 Compensações ativas 
diversas

2
2.1 

2.2

2.4

2.9

2.9

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 Depósitos
2.1.2 Obrigações em circulação

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1 Depósitos exigíveis a longo prazo
2.2.2 Obrigações exigíveis a longo prazo

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(SALDO PATRIMONIAL)
2.4.1 Patrimônio 
2.4.2 Reservas
2.4.3 Lucros ou prejuízos acumulados 

PASSIVO COMPENSADO
2.9.1 Previsão orçamentária da receita
2.9.2 Execução orçamentária da 
despesa
2.9.3 Execução da programação 
financeira
2.9.4 Despesas e dívidas dos estados e 
dos municípios

2.9.5 Execução de restos a pagar
COMPENSAçõES PASSIVAS DIVERSAS
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3
3.3

3.4

5

5.1

5.2

DESPESA
DESPESAS CORRENTES
3.3.1 Pessoal e encargos 
sociais
3.3.3 Outras despesas 
correntes

DESPESAS DE CAPITAL
3.4.4 Investimentos
3.4.5 Inversões financeiras

RESULTADO DIMINUTIVO 
DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
5.1.3 Mutações passivas

RESULTADO EXTRA-
ORÇAMENTÁRIO
5.2.2 Interferências passivas
5.2.3 Decréscimos 
patrimoniais

4
4.1

4.2

4.7

4.7.2

4.7.3
4.7.9

4.8

4.8.2
4.8.3
4.8.5

4.9

6 

6.1

6.2

6.3

RECEITA
RECEITAS CORRENTES
4.1.2 Receita de contribuições
4.1.3 Receita patrimonial
4.1.6 Receita de serviços
4.1.9 Outras receitas correntes

RECEITAS DE CAPITAL
4.2.2 Alienação de bens
4.2.3 Amortização de empréstimos
4.2.5 Outras receitas de capital
RECEITAS CORRENTES INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS
Contribuições sociais intra-
orçamentárias
Receita patrimonial intra-
orçamentária
Outras receitas correntes intra-
orçamentárias
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Outras receitas de capital
DEDUÇÕES DA RECEITA

RESULTADO AUMENTATIVO DO 
EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
6.1.2 Interferências ativas
6.1.3 Mutações ativas
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
6.2.2 Interferências ativas
6.2.3 Acréscimos patrimoniais
RESULTADO APURADO
6.3.1 Resultado do exercício
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A nova estrutura trouxe códigos, nomenclaturas e contas diferentes das já 
utilizadas pelos contabilistas municipais. Apesar de a nova planificação 
contábil estar restrita a unidade gestora do RPPS, o resultado foi que tanta 
mudança acabou por exigir um novo sistema informatizado no âmbito do 
município, em função da necessidade de a cada exercício as informações 
serem consolidadas.

Esse movimento fez com que boa parte dos municípios brasileiros buscasse 
padronizar seu plano de contas na mesma linha, incentivado em determinados 
pontos do país pelos próprios Tribunais de Contas Estaduais e Municipais.

As mudanças introduzidas pelo Plano de Contas do RPPS fazem parte de 
um projeto coordenado pela STN para a instituição de um Plano de Contas 
Único Nacional, que deve entrar em vigor para aplicação facultativa em 
2009 e obrigatória em 2010.

10.3.3 Função e funcionamento das contas

O Anexo II da Portaria no MPS 916 e suas atualizações teve como objetivo 
apresentar a função e o funcionamento de cada uma das contas constantes 
em seu plano de contas (Anexo I), conforme o exemplo a seguir:

Conta Banco do Brasil

Código 1.1.1.1.2.01.02

Função
Conta escriturada. Registrar a movimentação da conta única do 
RPPS por meio do agente financeiro Banco do Brasil S./A.
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Funcionamento

Debita-se pelo recolhimento das receitas, pelas transferências 
de outras contas ou entre unidades gestoras e pelos recolhi-
mentos efetuados por terceiros. Credita-se pelos saques em 
virtude de restituições de receitas, pelas transferências e pelos 
pagamentos efetuados por unidades gestoras.

Natureza do saldo Devedora

Assim, mesmo sem conhecer o Plano de Contas do RPPS, o contabilista tem 
no Manual de contas a ferramenta necessária para localizar a conta adequada 
ao registro contábil a ser feito. A contrapartida contábil dependerá do evento 
que estiver sendo contabilizado, cabendo a esse profissional localizar, no 
Manual de contas, a função e o funcionamento da conta em questão.

10.3.4.  Modelos e instruções de preenchimento das demons-
trações contábeis

O Anexo III da Portaria no MPS 916/2003 e as suas atualizações trazem os 
modelos e as instruções de preenchimento das Demonstrações Contábeis 
dos RPPS: balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das va-
riações patrimoniais e balanço patrimonial. Essas Demonstrações Contábeis 
são, basicamente, as mesmas exigidas pela Lei no 4.320/1964. 

Ressalta-se que, desde 30 de abril de 2008, as unidades gestoras do RPPS 
estão obrigadas, para fins de emissão do CRP, a encaminhar para o Mi-
nistério da Previdência Social as Demonstrações Contábeis referentes ao 
exercício financeiro de 2007 (Quadros 2, 3, 4 e 5).
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QUADRO 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS

Anexo III da Portaria MPS no 916/2003      R$ milhares

<ESFERA DE GOVERNO>
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RECEITA DESPESA

Títulos

Pr
ev

isã
o

Ex
ec

uç
ão

Di
fe

re
nç

a

Títulos

Fi
xa

çã
o

Ex
ec

uç
ão

Di
fe

re
nç

a

RECEITAS CORRENTES
• Contribuições previdenciárias
• Remuneração dos investimen-
tos RPPS
• Multas e juros de mora de 
contribuições
• Compensação entre RGPS 
e RPPS

RECEITAS DE CAPITAL
[...]
RECEITAS CORRENTES INTRA-
ORçAMENTÁRIAS
• Contribuições previdenciárias
• Multas e juros de mora de 
contribuições
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-
ORçAMENTÁRIAS

CRÉDITOS ORçAMENTÁRIOS E 
ADICIONAIS
• Contribuição patronal para 
o RPPS
• Compensação entre RPPS  e 
RGPS
• Aposentadorias e reformas
• Pensões
• Despesas administrativas 
  

MOVIMENTAçõES FINAN-
CEIRAS
• Repasse para cobertura de 
déficit
• Repasse para pagamentos 
de responsabilidade da fonte 
tesouro
• Outros aportes ao RPPS

Subtotal Subtotal

Reserva do RPPS

SOMA SOMA

Déficit Superávit 

TOTAL TOTAL 
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 QUADRO 3

BALANÇO FINANCEIRO DO RPPS
Anexo III da Portaria MPS no 916/2003      R$ milhares

<ESFERA DE GOVERNO>
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RECEITA DESPESA

Títulos R$ Títulos R$

RECEITAS CORRENTES
• Contribuições previdenciárias
• Remuneração dos investimentos 
RPPS
• Multas e juros de mora de 
contribuições
• Compensação entre RGPS e 
RPPS

RECEITAS DE CAPITAL
[...]
RECEITAS CORRENTES INTRA-
ORçAMENTÁRIAS

• Contribuições previdenciárias
• Multas e juros de mora de 
contribuições

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-
ORçAMENTÁRIAS
[...]
EXTRA-ORçAMENTÁRIA

• Repasse para cobertura de 
déficit
• Repasse para pagamentos de res-
ponsabilidade da fonte tesouro

Outras interferências ativas
Restos a pagar *
Serviço da dívida a pagar **
Depósitos
Outras operações

ORçAMENTÁRIA
Despesas orçamentárias
    Despesas correntes
[...]

• Contribuição patronal para o 
RPPS
• Compensação entre RPPS  e 
RGPS
• Aposentadorias e reformas
• Pensões

Despesas de capital
[...]

EXTRA-ORçAMENTÁRIA
Interferências passivas
Restos a pagar ***
Serviço da dívida a pagar ****
Depósitos
Outras operações
  

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DISPONÍVEL
Caixa
Bancos

• Investimentos dos RPPS
• Investimentos taxa de adm. do 
RPPS

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL
Caixa
Bancos

• Investimentos dos RPPS
• Investimentos taxa de adm. 
do RPPS

TOTAL TOTAL 

 * Contrapartida das despesas não pagas.  ** Contrapartida daqueles não pagos.
*** Pagos no exercício.    **** Pagos.
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QUADRO 4

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO RPPS

Anexo III da Portaria MPS no 916/2003      R$ milhares

<ESFERA DE GOVERNO>
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

VARIAçõES ATIVAS VARIAçõES PASSIVAS

Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$

RESULTANTES DA EXECUçÃO ORçAMENTÁRIA                          

RECEITAS CORRENTES
•  C o n t r i b u i ç õ e s 
previdenciárias
• Remuneração dos investi-
mentos RPPS
• Multas e juros de mora de 
contribuições
• Compensação entre RGPS 
e RPPS

RECEITAS DE CAPITAL
[...]
RECEITAS CORRENTES INTRA-
ORçAMENTÁRIAS

•  C o n t r i b u i ç õ e s 
previdenciárias
• Multas e juros de mora de 
Contribuições

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-
ORçAMENTÁRIAS
[...]
INTERFERÊNCIAS ATIVAS

• Repasse para cobertura de 
déficit
• Repasse para pagamentos 
de responsabilidade da fonte 
tesouro

Despesas orçamentárias
    Despesas correntes
[...]

• Contribuição patronal para 
o RPPS
• Compensação entre RPPS  
e RGPS
• Aposentadorias e reformas
• Pensões

Despesas de capital
[...]

MUTAçõES PATRIMONIAIS

Mutações ativas Mutações passivas

INDEPENDENTES DA EXECUçÃO ORçAMENTÁRIA
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VARIAçõES ATIVAS VARIAçõES PASSIVAS

Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$

Interferências ativas
[...]
Acréscimos patrimoniais

• Valorização de títulos e va-
lores do RPPS
• Reversão de depreciação
• Reversão de provisões mate-
máticas previdenciárias
• Reversão de provisões para 
perdas em investimentos
• Reversão provisões para 
perdas de investimentos com 
a taxa de administração

Interferências passivas
[...]
Decréscimos patrimoniais

• Desvalorização de títulos e 
valores do RPPS
• Depreciações
• Provisões matemáticas 
previdenciárias
• Provisões para perdas em 
investimentos
• Provisões para perdas de 
investimentos com a taxa de 
administração

[...]

Total das variações ativas Total das variações passivas

Resultado patrimonial (déficit) Resultado patrimonial (superávit)

Total Total 
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QUADRO 5

BALANÇO PATRIMONIAL DO RPPS

Anexo III da Portaria MPS no 916/2003      R$ milhares

<ESFERA DE GOVERNO>
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

ATIVO PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO       
       [...]
      Recusos da taxa de administração
       Investimentos dos Regimes Próprios de 
Previdência
       Investimentos com a taxa de administração do 
RPPS
       Provisão para perdas em investimentos (redutora)
        [...]                                                     
ATIVO PERMANENTE          
        [...]
        Depreciações, amortizações e exaustões 
(redutora)
         [...]
                                                 
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)

ATIVO COMPENSADO  
    [...]

PASSIVO FINANCEIRO       
    [...]
                                           
PASSIVO PERMANENTE
     [...]
     Provisões matemáticas previdenciárias
      [...]

PASSIVO REAL  (FINANCEIRO + PERMANENTE)                          
SALDO PATRIMONIAL
    [...]
   Reservas técnicas
    [...]
 Déficit ou superávit acumulado
PASSIVO COMPENSADO
    [...]

Total do ativo                                                                Total do passivo                                                      

Como se pode observar, a diferença é que nas Demonstrações Contábeis 
dos RPPS estão contempladas contas que permitam evidenciar os proce-
dimentos contábeis específicos dos RPPS, trazendo basicamente a mesma 
estrutura já observada pelos municípios brasileiros quando da elaboração 
de suas Demonstrações Contábeis. 

Até que seja disponibilizada ferramenta própria no site do Ministério da 
Previdência Social para captura de dados, o município deverá encaminhar 
à Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos 
do MPS as Demonstrações Contábeis da unidade gestora do seu RPPS 
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devidamente chanceladas pelas autoridades locais, preferencialmente, por 
documentos escaneados (digitalizados), para o endereço eletrônico <cgaai.
contabilidade@previdencia.gov.br>.

10.3.5 Normas de procedimentos contábeis

No Anexo IV da Portaria MPS no 916/2003 e em suas atualizações, são 
apresentadas as normas gerais de contabilidade aplicadas aos RPPS, com 
destaque para os seguintes procedimentos contábeis:

Registro analítico de cada um dos bens de caráter permanente.• 
Levantamento geral dos bens móveis e imóveis dos RPPS.• 
Avaliações e reavaliações periódicas dos imóveis.• 
Depreciações e amortizações segundo parâmetros da Secretaria • 
da Receita Federal.
Carteira de investimentos registrada a valor de mercado.• 
Elaboração de notas explicativas.• 

O Ministério da Previdência Social disponibilizou gratuitamente em seu 
site a edição revisada e atualizada do livro Contabilidade aplicada aos Re-
gimes Próprios de Previdência Social, que vem esclarecendo as tipicidades 
desses registros. O livro pode ser conseguido gratuitamente no seguinte 
endereço: <http://www.mps.gov.br/docs/pdf/Contab_aplicada_regimes_pro-
prios_MPS.pdf>
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11 
A ciência atuarial e 

o Regime Próprio de 
Previdência Social
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11.1 O que é a ciência atuarial?

Em previdência são comuns as expressões “equilíbrio atuarial”, “estudo 
atuarial”, “compromisso atuarial”, entre outras.  Mas quantos sabem o que 
elas significam e o que faz um atuário?

Atuário é o matemático especializado em cálculo de prêmios e contribui-
ções, benefícios, reservas e demais avaliações inerentes aos estudos refe-
rentes às atividades de seguros, capitalização, Previdência Social e privada 
e áreas correlatas, em que fatores aleatórios e de risco se fazem presentes, 
caracterizando a necessidade de quantificação, avaliação e análise sobre o 
comportamento dos riscos próprios pertinentes aos estudos, especialmente 
aqueles relativos à morte, acidentes e invalidez.

A ciência atuarial é a que estuda os ramos da sociedade em que esteja en-
volvido algum tipo de risco, seja ele financeiro, biométrico, de acidente ou 
outro tipo qualquer de evento incerto.27

Assim, do ponto de vista prático, seu trabalho é desenvolvido, em relação 
aos regimes próprios, em três aspectos fundamentais: cálculo das obriga-
ções ou valor total dos compromissos do plano previdenciário; cálculo das 
contribuições necessárias para financiar essas obrigações estimadas e a 
reavaliação anual dos planos previdenciários, para averiguar a realidade e 
confrontá-la com as hipóteses atuariais adotadas.

27 Diversos setores da economia utilizam-se desses resultados, principalmente os de saúde, por meio dos planos privados; 
os seguros de ramos elementares, que são os seguros não relacionados com a vida, como o seguro-incêndio, automóvel, 
industrial, entre outros, e o setor previdenciário, com os planos de aposentadoria e pensão. Também é assim chamado o curso 
superior que visa à formação do atuário. Ainda é pouco conhecida do público, apesar do assunto ser objeto de estudos por 
matemáticos e estatísticos, desde o século XVII.
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É o atuário quem responde pela elaboração das notas técnicas, avaliação atua-
rial, plano de custeio e parecer atuarial. Deverá ter curso superior em Ciências 
Atuariais e estar devidamente inscrito no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA).

11.2 Equilíbrio financeiro e atuarial

A Constituição Federal determina que os regimes próprios deverão ser or-
ganizados e baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo 
que garanta seu equilíbrio financeiro e atuarial, portanto, para a preservação 
do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, a lei de cada Ente, que deter-
minar as alíquotas de contribuição, deverá prever a manutenção da cobrança 
das alíquotas anteriores, pois a nova alíquota só poderá ser exigida depois 
de decorridos noventa dias da data da publicação da lei que a instituiu, em 
obediência ao disposto no § 6o, artigo 195 da Constituição Federal.

11.3 Hipóteses atuariais

O RPPS constitui-se em um plano assentado em projeções futuras, sujei-
to a eventos incertos, como, por exemplo, a invalidez ou a morte de um 
servidor, a alteração da remuneração, as mudanças no cenário econômico 
mundial ou brasileiro, as oscilações nas taxas de juros, etc. O atuário utiliza, 
para proceder ao seu cálculo, hipóteses atuariais, que são suposições ou 
estimativas sobre o comportamento futuro das variáveis que interferem no 
equilíbrio financeiro e atuarial, de acordo com as características próprias 
de cada regime. Pela possibilidade de ocorrência das oscilações citadas, as 
hipóteses atuariais poderão ser alteradas, acarretando impactos no plano, 
com reflexos na contribuição mensal.28

28 A Portaria no 4.992/1999, em seu Anexo I, apresenta as normas gerais a serem observadas, determinando limites para 
algumas hipóteses.
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11.4 Métodos de financiamento

São três os principais métodos de financiamento do RPPS.

11.4.1 Regime de Repartição Simples

É aquele em que cada geração de participante ativo estará pagando os benefí-
cios da geração que a antecedeu, e a geração atual espera que a futura pague 
a sua. Teoricamente, não pressupõe a constituição de reservas; é um regime 
de caixa, em que as entradas são exatamente iguais às saídas. No curto prazo 
é eficiente, pois o Ente Público patrocinador apenas recolhe as contribuições 
e não tem nenhum dispêndio com os pagamentos de aposentadorias já que os 
servidores ainda estão em atividade, mas, à medida que se aposentam, parcela 
crescente das contribuições é destinada ao pagamento dos benefícios, até 
que a arrecadação não seja mais suficiente para arcar com as aposentadorias.

Um sistema de previdência operando em regime de repartição é extrema-
mente sensível às variações demográficas, e a alteração desfavorável dessas 
variáveis pode comprometer seu equilíbrio financeiro. Esse regime não é 
ineficiente, mas exige cálculo atuarial minucioso, que prevê o comporta-
mento de longo prazo do sistema, para permitir aos entes federativos tempo 
hábil para correção dos déficits futuros previstos. 

11.4.2 Regime de Capitalização

Significa que o sistema possui um fundo de ativos, gerado pela acu-
mulação das contribuições dos servidores ativos e dos empregadores. 
As reservas necessárias para as aposentadorias (reservas matemáticas) 
são constituídas ao longo da vida laborativa do servidor, caracterizando 
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reservas capitalizadas que irão garantir o pagamento de seus próprios 
benefícios. 

Esse regime pressupõe dois momentos distintos: o primeiro, cujo objetivo 
é apenas acumular recursos, e o segundo, que visa assegurar o pagamento 
desse benefício.  A capitalização evita, em parte, que os sistemas públicos 
de previdência incorram em déficits muito elevados, mas sua introdução 
exige esforço contributivo maior das partes envolvidas (servidores e entes 
públicos). Os benefícios normalmente financiados por esse regime são 
aqueles que requerem maiores reservas previdenciárias, entre eles as apo-
sentadorias e as pensões.

O atuário, na elaboração de seu cálculo, poderá utilizar este método de 
acordo com seus critérios profissionais, perfil cadastral e atuarial de cada 
regime próprio.

Como a longevidade da vida do brasileiro está crescendo, percebe-se que o 
Regime de Capitalização seja o mais adequado ao novo perfil populacional, 
contudo, seu custo financeiro é alto por causa do tempo ou do serviço pas-
sado existente, impossibilitando, em muitos casos, que o Ente Federativo 
proceda à alteração do regime de repartição simples para o de capitalização.  
Somente o atuário tem condições de efetuar a previsão de viabilidade de 
sua instituição para o financiamento do RPPS.

É importante para o futuro da previdência a alteração do método de finan-
ciamento para o equilíbrio dos sistemas. O gestor previdenciário pode, junto 
ao atuário responsável, solicitar estudos e viabilidades para proceder a esta 
migração por meio da segregação da massa de servidores.
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A troca de informações e estudos sobre esta questão é importante para 
viabilizá-la, desonerando, de médio a longo prazos, os Entes Públicos de 
despesas previdenciárias pois a constituição das reservas matemáticas, 
pelo método de financiamento de capitalização, propicia o pagamento dos 
benefícios previdenciários por meio das reservas constituídas e não mais 
utilizando os recursos do tesouro do Ente Público.

A LRF prevê, para o Ente, um limite de gasto com pessoal, incluindo ina-
tivos e pensionistas. Se não houver reserva previdenciária constituída para 
o pagamento dos aposentados e dos pensionistas, o Ente corre o risco, a 
médio ou longo prazos, de extrapolar o limite apenas com o pagamento dos 
benefícios, impedindo, dessa forma, a continuidade do pleno funcionamento 
da máquina administrativa pública.

A avaliação atuarial inicial e suas reavaliações anuais são essenciais para 
que o Sistema Previdenciário do Ente Federativo tenha condições de ser 
custeado de uma maneira justa; por meio das avaliações, o Ente poderá 
criar um mecanismo de correção das alíquotas de contribuição, que serão 
adequadas para a manutenção dos futuros benefícios do sistema, tornando-o 
financeiramente saudável e atuarialmente equilibrado.

11.4.3 Regime de Capital de Cobertura

É uma mistura dos Regimes de Repartição Simples e Capitalização e 
trata de estabelecer, em período determinado, a contribuição necessária 
para se constituir a reserva matemática suficiente para garantir todos os 
pagamentos futuros para os benefícios que se iniciaram neste mesmo 
período. Como se constituiu reserva para o benefício iniciado no perío-
do, não haverá mais preocupação com ele nos próximos períodos, já que 
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para tanto foi constituído o devido montante que suportará todos os seus 
pagamentos. O benefício normalmente financiado por este regime é a 
pensão por morte.

11.5 Reserva matemática

É o total de recursos financeiros calculados atuarialmente, que devem ser 
constituídos para assegurar aos beneficiários do plano de previdência, ati-
vos, inativos e pensionistas, a garantia do pagamento de seus benefícios 
futuros.

Entende-se como reserva matemática a diferença entre o Valor Atual dos 
Benefícios Futuros (VABF) e o Valor Atual das Contribuições Futuras 
(VACF). Sendo assim, deve-se encontrar, por meio de vários outros proce-
dimentos e cálculos atuariais, o VACF, subtrair do VABF para o encontro 
do valor da reserva matemática.

11.6 Principais itens da avaliação atuarial a serem 
observados

Para atingir o equilíbrio financeiro e atuarial, a legislação determina a reali-
zação do cálculo atuarial. Efetuado o cálculo, o atuário encaminha ao Ente 
Federado uma avaliação atuarial, que determina a linha de conduta que o 
gestor deve seguir em relação ao RPPS.

Entre essas orientações, algumas são de vital importância, devendo ser so-
licitado ao atuário responsável explicações, realizando o Ente Federativo, 
então, as alterações necessárias para atingir o equilíbrio do Regime Próprio. 
São elas:
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Alíquota de equilíbrio (porcentual que deverá ser descontado do • 
servidor e Ente patronal).
Verificar se o atuário responsável adequou seu cálculo à Emenda • 
Constitucional no 41/2003, com relação ao porcentual contributivo 
mínimo de 11% para os servidores.
Aportes que devem ser feitos para o fundo, se houver necessidade.• 
Valor da compensação previdenciária a pagar ou a receber.• 
Verificar se o atuário elaborou os cálculos de acordo com as exigên-• 
cias contidas na legislação previdenciária em vigor.
Verificar se a alíquota de equilíbrio determinada na avaliação atuarial • 
está na previsão de despesa de pessoal da LRF (60%). Não havendo 
tal previsão, o gestor deverá exigi-la do profissional responsável.

11.7 Constituição da base cadastral dos servidores

A base cadastral é fundamental para a elaboração do cálculo atuarial. Quanto 
mais expressar a real condição dos servidores e suas características, mais 
merecedores de crédito serão os resultados do cálculo atuarial.

11.8 Gestão de risco atuarial

No dia-a-dia, em cada uma das atividades exercidas, há constante neces-
sidade de tomar decisões e em cada uma delas está presente o risco, que é 
a probabilidade de acontecimento de um evento não esperado, ou evento 
aleatório, que poderá, ou não, ocorrer.  Como risco do regime próprio, 
pode-se citar a morte antecipada de um servidor, gerando uma pensão. 
A invalidez ou a sobrevivência maior que a prevista nas tábuas de mortali-
dade, também se pode considerar como uma situação de risco.
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Deve-se considerar o risco atuarial, que é decorrente da adoção de premissas 
atuariais que não se confirmem ou que se revelem agressivas e pouco ade-
rentes à massa de participantes ou do uso de metodologias que se mostrem 
inadequadas.

Além desses, há também, influenciando o equilíbrio do sistema, o risco 
externo referente a mudanças na economia, à diminuição da força de traba-
lho, ao aumento da expectativa de vida, a oscilações nas taxas de juros, ao 
impacto da inflação, aos resultados dos investimentos no mercado financeiro 
e a influências políticas e sociais.  Dessa forma, o atuário deve prever, em 
seu cálculo, as várias possibilidades de ocorrências de eventos aleatórios 
para que a reserva constituída seja equilibrada. 

Por esse motivo, as reavaliações atuariais são de fundamental importância 
para a adequação e a revisão das premissas atuariais, que podem ocorrer 
no período de um ano.

A gestão dos diversos riscos, que compõem a área previdenciária, é 
uma premissa importante que vai determinar um sistema de previdência 
equilibrado. 

Os gestores previdenciários devem estar constantemente atentos a todos 
os eventos aleatórios que margeiam a previdência para, se for necessário, 
procederem as alterações necessárias e no tempo correto para a manutenção 
do seu equilíbrio.

Deve-se, também, observar que somente organizar o regime próprio em con-
formidade com a legislação citada não será suficiente. Para garantir o equilí-
brio financeiro e atuarial do regime, é necessária uma administração coerente 
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com a legislação, principalmente no que diz respeito à exigência do cálculo 
atuarial. Não basta apenas contratar um atuário para a elaboração do cálculo. 
Deve-se, obrigatoriamente, seguir as orientações do atuário, determinadas 
na avaliação atuarial, para o efetivo cumprimento do equilíbrio exigido.

11.9 Casos de sucesso

Apresentamos a seguir o exemplo de quatro municípios que obtiverem 
grande economia com a vinculação de seus servidores ao RPPS, como prova 
de que a gestão consciente e responsável garante o patrimônio necessário 
ao regime para o pagamento dos benefícios por ele devidos, bem como 
contribui para o ajuste fiscal.  São eles:

Ariquemes – RO

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO DO RPPS DE ARIQUEMES / RO 

Ano 2004 2006 2007 2008

Saldo financeiro 
aplicado* 

 1.133.177,50 3.862.491,13 6.516.132,12 9.875.795,98 

Total da folha  378.438,78 1.072.236,35 1.214.927,84 2.352.401,81 

Alíquotas RPPS  
11%

41.628,26 117.945,99 133.642,06 258.764,19 

Valor anual de 
contribuições

 541.167,38 1.533.297,87 1.737.346,78 3.363.934,47 

Alíquotas RGPS 
22%

83.256,53 235.891,99 267.284,12 517.528,39 

Total anual de 
contribuições

1.082.334,89 3.066.595,87 3.474.693,56 6.727.869,07 

Economia RPPS 
anual 50%

 541.167,38 1.533.297,87 1.737.346,78 3.363.934,47 

* Saldo financeiro é o montante de recursos existentes no RPPS aplicados em instituições financeiras.
** Valores demonstrados em reais (R$).
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No exemplo anterior para o exercício de 2008, caso o município tivesse 
vinculado os servidores ao RGPS teria de contribuir com uma alíquota de 
22% sobre a folha de pagamento, ou seja, R$ 517.528,39 x 13 (12 meses 
mais o 13o salário), totalizando uma despesa anual de R$ 6.727.869,07.  
Ao vincular os servidores ao RPPS, contribui com a alíquota de 11% sobre 
a folha de pagamento, totalizando R$ 3.363.934,47, representando uma 
economia de 50%.
  

Vale do Sol – RS

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO DO RPPS DE VALE DO SOL / RS

Ano 2004 2006 2007 2008

Saldo financeiro 
aplicado

   2.411.612,03 3.312.666,06  4.341.652,93 5.306.876,42 

Total da folha       121.695,51  145.464,32   165.349,40    202.239,26 

Alíquotas RPPS 11%        13.386,50    16.001,07 18.188,43     22.246,31 

Valor anual  174.024,50  208.013,91  236.449,59   289.202,03 

Alíquotas RPPS 22%   26.773,01    32.002,15 36.376,86   44.492,63 

Total anual   348.049,13   416.027,95  472.889,18 578.404,19 

Economia RPPS anual 
50%

   174.024,50     208.013,91   236.449,59    289.202,03 

    
No exemplo anterior para o exercício de 2008, caso o município tivesse 
vinculado os servidores ao RGPS, teria de contribuir com uma alíquota de 
22% sobre a folha de pagamento, ou seja, R$ 44.492,63 x 13 (12 meses 
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mais o 13o salário), totalizando uma despesa anual de R$ 578.404,19.  Ao 
vincular os servidores ao RPPS, contribui com a alíquota de 11% sobre a 
folha de pagamento, totalizando R$ 289.202,03, representando uma eco-
nomia de 50%.

Santana – AP

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO DO RPPS DE SANTANA / AP

Ano 2004 2006 2007 2008

Saldo 
Financeiro*

399.705,97 1.593.885,66 4.166.283,66 5.362.575,87 

Total da Folha 389.168,59 494.391,92 996.424,76 1967.014,35 

Alíquotas Rpps  
11%

42.808,54 54.383,11 109.606,72 106.371,57 

Valor Anual 556.511,02 706.980,43 1.424.887,36 1.382.830,41 

Alíquotas Rgps 
22%

85.617,08 108.766,22 219.213,44 212.743,15 

Total anual 1.113.022,04 1.413.960,86 2.849.774,72 2.765.660,95 

Economia Rpps 
Anual 50%

42.808,54 706.980,43 1.424.887,36 1.382.830,41 

* Saldo financeiro é o montante de recursos existentes no RPPS aplicados em instituições financeiras.
** Valores demonstrados em reais (R$).

No exemplo anterior para o exercício de 2008, caso o município tivesse 
vinculado os servidores ao RGPS, teria de contribuir com uma alíquota de 
22% sobre a folha de pagamento, ou seja,  R$ 106.371,57 x 13 (12 meses 
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mais o 13o salário), totalizando uma despesa anual de R$ 2.765.660,95.  
Ao vincular os servidores ao RPPS, contribui com a alíquota de 11% 
sobre a folha de pagamento, totalizando R$ 1.382.830,41, representando 
uma economia de 50%.

Tupandi – RS

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO DO RPPS DE TUPANDI / RS

Ano 2004 2006 2007 2008

Saldo financeiro 
aplicado

1.299.008,43 1.845.389,00 2.201.461,92  2.946.799,21 

Total da Folha 89.460,99 104.561,01 103.976,30 123.483,08 

Alíquotas RPPS  
11%

9.840,70 11.501,71 11.437,39 13.583,13 

Valor anual 127.929,10 149.522,23 148.686,07    176.580,69 

Alíquotas RGPS 
22%

19.681,41 23.003,48 22.874,78  27.166,27 

Total anual  225.858,33  299.045,24 297.372,14 353.161,51 

Economia RPPS 
Anual 50%

127.929,10 149.522,23 148.686,07 176.580,69 

    
No exemplo anterior para o exercício de 2008, caso o município tivesse 
vinculado os servidores ao RGPS, teria de contribuir com uma alíquota de 
22% sobre a folha de pagamento, ou seja, R$ 27.166,27 x 13 (12 meses 
mais o 13o salário), totalizando uma despesa anual de R$ 353.161,51.  Ao 
vincular os servidores ao RPPS, contribui com a alíquota de 11% sobre a 
folha de pagamento, totalizando R$ 176.580,69, representando uma eco-
nomia de 50%.
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12 
Dívidas previdenciárias
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O RPPS deve captar recursos financeiros suficientes para fazer diante dos 
pagamentos dos benefícios concedidos e dos benefícios a conceder desde 
sua criação e ao longo de sua existência.  Entretanto, observa-se que, em al-
gumas situações, o Ente Público deixa de repassar ao RPPS as contribuições 
legalmente constituídas em lei. Quando isso ocorre, é possível que o débito 
possa ser satisfeito mediante parcelamento, mas sempre pelo pagamento 
em moeda corrente, sendo expressamente vedada sua quitação mediante 
dação em pagamento com bens móveis e imóveis de qualquer natureza, 
ações ou outros títulos.29

Entende-se, então, que tendo o Ente um imóvel que pode ser utilizado 
para quitar a totalidade ou a parte de sua dívida previdenciária para com 
o regime próprio, deve procurar transformá-lo em recursos financeiros 
(dinheiro), para então, com esse valor constituído, quitar sua dívida.

Nas hipóteses de parcelamento, o valor do débito deve constar do cálculo 
atuarial, inclusive, quanto o Ente deve aportar ao regime próprio e de que 
forma deve ser feita essa amortização.

12.1 Parcelamento do débito previdenciário

Os valores das contribuições previdenciárias devidas pelo Ente Fede-
rativo e não repassadas no prazo certo ao regime próprio poderão, após 
verificadas e confessadas pelo município, ser objeto de acordo para pa-
gamento parcelado em moeda corrente, desde que observada a ON SPS 
no 01/2007.30

29 Artigo 34, ON SPS no 01/2007.
30 Artigos 32 e 33.
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No termo de confissão e parcelamento da dívida, deverão constar, no 
mínimo, os critérios e os índices de atualização do montante dos valores 
devidos, das parcelas vincendas e das eventuais vencidas, a taxa de juros 
de mora, a quantidade máxima de parcelas admitidas para o parcelamento 
e para cada competência e o valor mínimo de cada parcela.

Na hipótese de inexistência de lei do respectivo Ente Federativo que 
defina regras de parcelamento, serão aplicadas, no que couber, as regras 
definidas para o RGPS.31

31 Inciso §12 do artigo 40 da Constituição Federal.
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13 
Aplicações financeiras 

do RPPS



Os recursos financeiros do RPPS devem ser aplicados em observância à 
Resolução no 3.506/07 do Conselho Monetário Nacional (CMN).  Contu-
do, ainda hoje, persiste a discussão entre os Tribunais de Contas Estaduais 
acerca da interpretação do § 3o do artigo 164 da Constituição Federal, assim 
redigido:

As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco cen-
tral; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos 
ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, 
em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos 
em lei (grifos do autor).

O MPS entende como instituição financeira oficial toda aquela que esteja 
autorizada pelo Banco Central do Brasil para funcionar como tal, devendo 
o município eleger a que lhe ofereça as melhores condições de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. 

No entanto, alguns Tribunais de Contas, como é o caso do Rio Grande do 
Sul, têm entendimento mais restritivo quanto ao dispositivo constitucional, 
entendendo como oficial apenas as instituições financeiras em que o Estado 
detenha o controle acionário. 

Desse modo, o gestor do RPPS deve, antes de escolher a instituição fi-
nanceira que recepcionará os recursos previdenciários, observar o enten-
dimento da Corte de Contas Estadual para não incorrer em irregularidade 
nesse sentido. 
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14 
O que é a compensação 

financeira entre os 
regimes de previdência?
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A compensação financeira é um acerto de contas entre o Regime Geral de 
Previdência e os Regimes Próprios de Previdência Social. Os municípios, 
ao atenderem ao preceito constitucional em instituir o RPPS, geraram a 
necessidade de se compensarem financeiramente com o RGPS. Isto porque 
seus servidores ao se aposentar haviam contribuído por determinado período 
para o INSS, e o RPPS ficou responsável pelo pagamento integral de seus 
benefícios de aposentadoria e posteriormente das pensões deixadas aos 
seus dependentes. Essa compensação é reconhecida no artigo 201, § 9o da 
Constituição Federal e regulamentada pela Lei no 9.796/1999.

14.1 Quem tem direito de buscar esse recurso?

Todos os RPPS que são responsáveis pelo pagamento dos benefícios de 
aposentadoria e pensão por morte têm direito de buscar o recurso da com-
pensação previdenciária. Mesmo aqueles municípios que hoje estão vin-
culados ao RGPS, mas que ainda pagam para alguns de seus servidores os 
benefícios citados, têm esse direito.

Cabe lembrar que esse direito é válido para aqueles municípios em que seus 
aposentados, quando servidores ativos ou quando trabalhadores da iniciativa 
privada tenham contribuído para o INSS.

Nota:  os municípios que têm ou tiveram um parcelamento de débito referente à falta 
dos recolhimentos previdenciários obrigatórios ao INSS de seus servidores aposentados 
também podem requerer a compensação previdenciária.

Vejamos o seguinte exemplo: um servidor havia trabalhado na iniciativa pri-
vada e passou em um concurso público realizado por um município que tinha 
instituído o RPPS. Esse tempo trabalho, cujas contribuições previdenciárias 
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eram obrigatórias ao INSS, foi averbado32 pelo RPPS e passado determinado 
tempo como servidor público, com contribuições previdenciárias para o 
próprio RPPS, aposentou-se. Nesse caso, o RPPS é responsável pelo paga-
mento integral da aposentadoria e deve solicitar a compensação ao INSS 
do período em que o servidor havia trabalhado na iniciativa privada.

A compensação previdenciária também é devida ao INSS quando os ser-
vidores contribuem para RPPS, mas aposentam-se pelo INSS, e este fica 
responsável pelo pagamento integral de sua aposentadoria.

14.2 O que é necessário para buscar o recurso da com-
pensação previdenciária

Fazer análise da legislação previdenciária do município desde sua • 
emancipação.
Preenchimento da documentação necessária para a elaboração • 
da minuta do Termo de Acordo de Cooperação Técnica do Mu-
nicípio com o Ministério da Previdência Social (MPS) com as 
interveniências do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e 
das unidades gestoras na existência destas, isto é, instituto/fundos 
previdenciários municipais.
Avaliação de três casos ou mais, (amostragem) pelo INSS ─ contro-• 
le de qualidade ─ processo de aposentadoria/pensão, para verificar 
o direito ao recurso por aposentado/pensão por morte.
Os processos de aposentadoria e pensão por morte deverão estar • 
registrados pelos Tribunais de Contas Estaduais/Municipais.
Assinatura do Termo do Acordo de Cooperação Técnica pelo Mu-• 

32 Averbado: aproveitado o tempo trabalhado na iniciativa privada para a contagem do tempo necessário para a aposen-
tadoria.
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nicípio, INSS e Ministério da Previdência Social, para posterior 
publicação no Diário Oficial da União.
O MPS cadastra o Regime Próprio de Previdência Social no Siste-• 
ma de Compensação Previdenciária ─ Comprev/MPS/INSS.
O INSS disponibiliza o Sistema Comprev (liberação de senha • 
de acesso) pela Divisão de Compensação Previdenciária (DCP)/
INSS/DF.
Processamento dos requerimentos e da documentação dos apo-• 
sentados e dos pensionistas no Sistema Comprev/Dataprev para 
análise e deferimento dos mesmos pelo INSS.

Atenção: o requerimento de compensação previdenciária que se encontra sem o devi-
do registro pelo Tribunal de Contas do Estado/Município também deve ser processado 
no Sistema Comprev para que seja interrompida a contagem do prazo prescricional. 
Após esse procedimento, ficará no aguardo apenas deste registro para que possa ser 
analisado e aprovado o recurso sem qualquer prejuízo ao município.

14.2.1 Como fica a compensação previdenciária para aqueles 
municípios que não têm mais o RPPS e ainda é responsável 
pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão 
por morte?

Os municípios que estão nesta situação têm os mesmos direitos daqueles 
que ainda têm o RPPS em vigência. Na verdade, esses municípios não têm 
um RPPS extinto, mas sim em fase de extinção, sendo suprimido somente 
quando vier a óbito o último beneficiário deste antigo regime previdenciá-
rio. Na prática, se extinguirá quando o município não pagar mais nenhuma 
aposentadoria e nem pensão por morte.
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14.3 O que é o passivo do estoque da compensação 
previdenciária?

O passivo do estoque é uma parte do valor recebido da compensação pre-
videnciária dos benefícios concedidos entre a data da promulgação da 
Constituição Federal e a data da lei que regulamentou. Havia um prazo até 
maio de 2007 para que os municípios tivessem o direito de solicitar esse 
estoque, sendo prorrogado por mais três anos, pela Medida Provisória no 
374/2007. A ampliação desse prazo foi uma das reivindicações da CNM 
na X Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada em abril de 
2007. O motivo dessa solicitação deveu-se às dificuldades dos municípios 
em estar organizando a documentação e as informações necessárias para 
pleitear junto aos órgãos competentes o pedido de compensação. Entre 
essas dificuldades está o cumprimento das exigências dos Tribunais e dos 
Conselhos de Contas Estaduais/Municipais para os registros dos processos 
de aposentadoria e pensão por morte. 

14.4 Reflexo da Portaria MPS no 98, de 6 de março de 
2007, na compensação previdenciária

As alterações nos procedimentos operacionais para a realização da compen-
sação previdenciária, promovida pela Portaria MPS no 98, de 6 de março de 
2007, influenciou nos valores recebidos pelos municípios. Quanto maior a 
demora para solicitar a compensação das aposentadorias e das pensões por 
morte concedidas mais antigas, menor será o valor recebido. O município 
deve observar o prazo prescricional de cinco anos fixado no Decreto no 
20.910/1932.
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Assim, se um servidor aposentou em 2000 e sua compensação foi solici-
tada em 2006, o valor recebido corresponderá ao período de 2001 a 2006, 
perdendo-se 1 (um) ano de compensação a que teria direito.

14.5 Os benefícios da compensação previdenciária 
para o município

O recurso da compensação previdenciária ajuda os RPPS a se capitalizarem, 
subsidiando uma parcela do pagamento dos benefícios de aposentadoria e 
pensão por morte existente, podendo reduzir dessa forma a base da contri-
buição previdenciária que mantém o RPPS.

Os municípios que a CNM tem auxiliado a requererem a compensação 
estão economizando, em média, 41% no pagamento dos benefícios de seus 
aposentados e pensionistas, conforme estudo evidenciado a seguir:

Estado Req. 
deferidos

Gasto mensal 
com as 

aposentadorias

Repasse 
mensal da 

compensação

Econo-
mia

Goiás 46 R$        15.025,80 R$         6.616,70 44%

Paraíba 63 R$        22.053,72 R$      11.162,53 51%

Pernambuco 41 R$        14.814,96 R$         4.105,32 28%

Paraná 81 R$        46.321,54 R$      25.376,88 55%

Rio Grande do 
Sul 62 R$        55.074,69 R$      17.018,90 31%

São Paulo 27 R$        18.856,58 R$         7.323,77 39%

Média 41%
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Na planilha a seguir, temos os valores recebidos da compensação pelos 
municípios auxiliados pela CNM, agrupados em seus respectivos estados.

Estado Req. 
deferidos

 Valor recebido 
de compensação 

 Valor 
bloqueado 

(CRP vencido) 

Req. 
estoque

 Valor recebido 
do estoque 

Bahia 1 R$ 11.087,21  R$ 0,00 1  R$ 11.474,92 
Espírito 
Santo 216 R$ 3.015.000,31 R$ 0,00 94  R$ 895.537,93 

Goiás 96 R$ 1.051.695,89  R$ 179.598,25 60  R$ 331.570,07 
Minas 
Gerais 2 R$ 3.627,51 R$ 0,00 2  R$ 537,32 

Pará 1 R$ 5.173,73  R$ 368,44 0 R$ 0,00
Paraíba 139 R$ 2.202.402,98  R$ 72.279,64 64  R$ 336.643,89 
Pernambuco 83 R$ 791.221,28 R$ 0,00 20  R$ 66.082,70 
Paraná 86 R$ 1.419.974,68  R$ 156.624,78 56  R$ 345.973,85 
Rio de 
Janeiro 8 R$ 58.134,26  R$ 311.124,60 7  R$ 106.927,66 

Rondônia 2 R$ 13.168,21 R$ 0,00 1  R$ 2.774,37 
Rio Grande 
do Sul 126 R$ 3.311.713,55  R$ 78.841,15 103  R$ 1.380.293,01 

Santa 
Catarina 79 R$ 2.328.018,02  R$ 360.726,47 78  R$ 800.443,26 

São Paulo 65 R$ 1.402.656,01  R$ 195.688,98 60  R$ 619.836,85 
Total 904 R$ 15.613.873,64 R$ 1.355.252,31 546 R$ 4.898.095,83

Total R$ 21.867.221,78

          
14.6 Orientações sobre RO versus RI

Desde junho de 2004 estão sendo processados no Sistema Comprev os ajus-
tes de contas entre os valores de compensação do RO (RGPS como regime 
de origem) e do RI (RGPS como regime instituidor). Assim, o pagamento 
do fluxo de compensação é efetuado conforme o saldo apurado, que se for 
a crédito do INSS deve ser recolhido por Guia de Previdência Social (GPS) 
até o quinto dia útil do mês subseqüente à competência a que se refere. Sig-
nifica dizer que o município que realizou convênio com o MPS para fins 
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de compensação previdenciária e que tem o acesso ao Sistema Comprev 
deve fazer as análises dos requerimentos de compensação solicitados pelo 
RGPS, aprovando ou indeferindo-os.

O formulário de GPS e as orientações para preenchimento e recolhimento 
do saldo de Compensação Previdenciária devido ao INSS encontram-se 
disponíveis no Sistema Comprev.

Fique atento: os municípios que realizaram convênio com o MPS para fins de com-
pensação previdenciária e que têm o acesso ao Sistema Comprev, devem fazer as 
análises dos requerimentos de compensação solicitados pelo RGPS, aprovando ou 
indeferindo-os.

14.7 Por que o município tem de buscar o recurso da 
compensação previdenciária?

Para assegurar uma melhor saúde financeira para os RPPS, os municípios 
devem buscar o recurso da compensação previdenciária.

Havendo a omissão por parte do gestor municipal em buscar o recurso da 
compensação previdenciária, por falta de esclarecimentos ou com a intenção 
de ter a obrigação e não fazer a contrapartida (acerto de contas) com o INSS, 
ficará responsabilizado por renúncia de receita conforme o estabelecido na 
Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

14.8 Visão geral do recebimento da compensação 
previdenciária

A maioria dos RPPS estaduais (24 dos 26 mais o DF) está recebendo os 
recursos da compensação. No âmbito municipal, a situação é inversa, pois 
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muitos municípios encontram dificuldades nos procedimentos que devem 
ser adotados e/ou desconhecem a matéria. Diante dos problemas enfrenta-
dos, o recurso da compensação pode fazer muita diferença no momento em 
que o município garantir uma vida tranqüila a seus servidores. 

14.9 Casos de sucesso

Apresentamos a seguir exemplos de municípios que obtiverem grande 
economia com a busca do recurso da compensação previdenciária, com 
seus respectivos depoimentos. 
  
14.9.1 O município de Montadas (PB)

O município estava com o Certificado de Regularidade Previdenciária 
(CRP) bloqueado desde 2004 e só em junho de 2008 regularizou-se, vindo 
a receber R$ 251 mil reais de compensação previdenciária após o auxílio 
da CNM. Para o prefeito José de Arimatéia, o certificado é importante. 
“Nós já poderíamos ter recebido esse repasse muito antes, agora, com a 
regularização do CRP, nós podemos receber qualquer outro repasse do 
governo”, afirma. 
  
14.9.2 O município de Serra Branca (PB)

 Os aposentados e os pensionistas do município de Serra Branca/PB estavam 
sem receber seus benefícios há quase um ano, com a intervenção da CNM 
puderam receber o recurso da compensação previdenciária e colocar em dia 
a folha de pagamento. O presidente do Instituto de Previdência do Município 
de Serra Branca (Ipserb), Severino de Assis Júnior, afirmou: “Para buscar a 
compensação previdenciária, precisamos da orientação da CNM”. 
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14.9.3 O município de Ariquemes (RO)

 O diretor-financeiro do Instituto de Previdência do Município de Ariquemes 
(Ipema) em o responsável pela Compensação Previdenciária (Comprev), 
Paulo Belegante, afirmam que: “Qualquer recurso que recebemos é im-
portante, pois ajuda a manter os compromissos com os atuais benefícios 
concedidos, desonerando a folha e mantendo o equilíbrio financeiro atuarial 
destes servidores inativos”. 
  
14.9.4 O município de Gaspar (SC)

 “Buscar o recurso da compensação foi mais rápido do que esperávamos. Já 
recebemos o primeiro depósito e percebemos a economia”, conta a diretora 
do Departamento Pessoal do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento 
de Gaspar ─ SC (Samusa) SC, Raquel Cunha. 
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A EC no 41/2003 introduziu a possibilidade de criação da previdência com-
plementar capitalizada que oferecerá a seus participantes planos de bene-
fícios somente na modalidade contribuição definida. A instituição dessa 
previdência complementar será feita na forma de lei ordinária e não mais 
de lei complementar. 

A existência de previdência complementar é pré-requisito para a instituição 
de teto igual ao do RGPS para os valores dos benefícios. 

Para os atuais servidores a adesão ao teto do RGPS e a filiação à previdência 
complementar é facultativa. Os futuros servidores já ingressarão no serviço 
público com os benefícios limitados ao teto, e sua filiação ao regime com-
plementar será facultativa. Caso haja filiação, o servidor fará o aporte de 
sua contribuição, e o Ente patrocinador fará outro aporte limitado ao valor 
da contribuição do servidor. 
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O Sistema Previdenciário brasileiro pode ser privado ou público. A pre-
vidência privada é um sistema complementar e facultativo de seguro, de 
natureza contratual. O perfil do participante da previdência complementar, 
geralmente, é de cidadãos que percebem a necessidade de destinar uma 
parcela de seus rendimentos para garantir um futuro tranquilo. Suas normas 
estão basicamente previstas no artigo 202 da Constituição Federal e nas Leis 
Complementares nos 108 e 109/2001.

A Lei Complementar no 109/2001 que revoga a Lei no 6.345/1977 estabe-
lece que o sistema será denominado aberto, caso seja acessível a qualquer 
pessoa; ou fechado, se os assistidos somente puderem ser empregados de 
empresas, grupo de empresas e agentes públicos da União, dos Estados,  do 
Distrito Federal e dos Municípios.

As entidades abertas são organizadas como sociedades anônimas e tem 
como objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previden-
ciário, concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único. Os 
participantes dessa modalidade têm direito à portabilidade e ao resgate de 
recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente.

Existem dois tipos de planos de benefício nas entidades abertas: individual 
ou coletivo. Esses planos atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão 
regulador e fiscalizador, como objetivo de assegurar transparência, solvên-
cia, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. 

As entidades fechadas devem ser constituídas na forma de fundação privada 
ou sociedade civil sem fins lucrativos, em que o objetivo principal deverá 
ser o de prover benefícios previdenciários e afins. Não podem ser subme-
tidas à falência e seus planos são estabelecidos mediante convênio entre o 
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patrocinador ou instituidor e a entidade de previdência. Possui a caracterís-
tica de ser acessível apenas a determinadas pessoas, além de portabilidade 
das carteiras, possibilidade de resgate total das contribuições vertidas ao 
plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo 
e faculdade de contribuição do patrocinador.

Nos casos de irregularidade na administração do fundo ou de insuficiência 
de reservas técnicas e até inviabilidade de recuperação dessas, as entidades 
de previdência privada podem sofrer intervenção pelo Ministério da Previ-
dência Social, por meio de sua Secretaria de Previdência Complementar.

A Lei Complementar no 108/2001 dispõe as regras a respeito da relação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas 
respectivas entidades fechadas de previdência complementar.
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ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Adin – Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Atuária – parte da estatística voltada ao cálculo de seguros ante a conduta 
da coletividade e os eventuais fatores de risco (Othon Sidou – Em Dicionário 
Jurídico – Volume 1 – pág. 339, Maria Helena Diniz – Ed. Saraiva – 1998)

Auto de infração – documento que inicia o procedimento administrativo 
fiscal, para comprovar a irregularidade apurada e a exigência do fisco, con-
signando a transgressão praticada pelo contribuinte, contra a norma fiscal.

Avaliação atuarial – estudo técnico realizado com a finalidade de de-
finir qual seja o plano de custeio necessário ao pagamento dos benefícios 
devidos pelo Regime Próprio de Previdência Social, bem como para sua 
manutenção em equilíbrio financeiro e atuarial.

Base de cálculo – medida adotada pela Lei Tributária que indica o modo 
de apuração do valor da prestação pecuniária a ser arrecadada (Dicionário 
Jurídico – Volume 1 – pág. 386, Maria Helena Diniz – Ed. Saraiva – 1998).

Cadprev – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência 
Social.

CMN – Conselho Monetário Nacional.

Concurso de prognósticos – jogo autorizado, por visar à realização de 
obra social, como, por exemplo, a loteria esportiva federal, que é o concurso 
de prognósticos sobre o resultado de competições esportivas, com distri-
buição de prêmios mediante rateio, em que parte da arrecadação auferida é 
destinada à Seguridade Social (Dicionário Jurídico – Volume 1 – pág. 739, 
Maria Helena Diniz – Ed. Saraiva – 1998). 
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CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária.

EC – Emenda Constitucional.

Erário público – tesouro da fazenda municipal.

Fato gerador – aquele que determina a obrigação jurídica de pagar 
tributo. 

GFIP – Guia de Informações à Previdência Social.

GPS – Guia da Previdência Social.

IBA – Instituto Brasileiro de Atuária.

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Longevidade – longa duração; vida longa.

MPS – Ministério da Previdência Social.

Multa moratória – multa decorrente do atraso no cumprimento de uma 
obrigação.

Orçamento fiscal – recursos dos Poderes da União, representados pelos 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (artigo 165, parágrafo 
5 da CF de 1988).

RFB – Receita Federal do Brasil.

RGPS – Regime Geral de Previdência Social.
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RI – Regime Instituidor.

RO – Regime de Origem.

RPC – Regime de Previdência Complementar

RPPS – Regime Próprio de Previdência Social

SAT – Seguro de Acidente do Trabalho.

Selic – Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

Sistema Comprev – Sistema Eletrônico da Compensação Previdenciária.

SPS – Secretaria de Políticas de Previdência Social.

STF – Supremo Tribunal Federal.

STN – Secretaria do Tesouro Nacional.

VABF – Valor Atual dos Benefícios Futuros.

VACF – Valor Atual das Contribuições Futuras.






