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NOTA TÉCNICA Nº 003/2009

Brasília, 26 de março de 2009.

ÁREA: Previdência

TÍTULO: Alterações das regras dos Regime Próprio de Previdência Social e inovações nos 

Parcelamentos de Débitos Previdenciários dos Municípios com o RPPS.

REFERÊNCIA(S): Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, Lei n° 9.796, de 5 de maio de 

1999, Lei 11.196, 21 de novembro de 2005, Medida Provisória n° 457, 

de 10 de fevereiro de 2009, DOU de 11/02/2009, Portaria MPS n° 204 

de 10 de julho de 2008, Portaria MPS n° 402 de 10 de dezembro de 

2008, Portaria MPS n° 83, de 19 de março de 2009.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Periodicamente, o Governo Federal  edita legislação para viabilizar o parcelamento de 
débitos previdenciários dos Municípios com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Tendo em vista o § 12 do art. 40 da Constituição Federal, que determina a aplicação da 
legislação do RGPS aos regimes próprios de previdência social (RPPS) no que couber, esse 
parcelamento pode ser adotado pelos municípios para o parcelamento de seus débitos com o 
RPPS.

Nessa mesma linha de entendimento, o Ministério da Previdência Social (MPS) editou a 
Portaria  n°  83 de 19 de  março de  2009,  a  qual,  além proceder  a  alterações  gerais  nas 
Portarias nºs 204 de 10 de julho de 2008, e 402 de 10 de dezembro de 2008, trouxe para o 
âmbito do RPPS as regras de parcelamento da Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005, 
alterada pela Medida Provisória n° 457, de 10 de fevereiro de 2009.

Assim,  diante  das  mudanças  trazidas  pela  Portaria  n°  83/2009,  sobretudo  da  nova 
modalidade de parcelamento de débitos pelos municípios, faz-se necessário apresentar suas 
características e implicações.

2. ALTERAÇÕES NA PORTARIA MPS n° 204/2008

2.1 validade do CRP

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), criado pelo Decreto n° 3.788, de 11 
de abril de 2001, é o documento que comprova que os regimes próprios de previdência social 
dos servidores –  dos estados,  do Distrito  Federal  e dos municípios  –  seguem as normas 
estabelecidas pela legislação federal.



O CRP possuía validade de 90 dias, conforme redação original do § 1º do art. 2° da 
Portaria n° 204/2008, tendo sido esse prazo estendido pela Portaria n° 83/2009 para 180 dias 
a contar da sua emissão.

Essa alteração faz com que o prazo de validade do CRP se equipare ao da Certidão 
Negativa de Débito (CND) emitido pela Receita Federal do Brasil.

Ressalte-se que o CRP é exigido para a celebração de acordos, convênios, ou ajustes, 
contratos,  financiamentos,  avais  e  subvenções  em  geral,  concessão  de  empréstimos  por 
instituições financeiras federais e internacionais e repasses da compensação previdenciária 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de que trata a Lei n° 9.796, de 5 de maio de 
1999.

2.2 DRAA de 2009

O Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) é o documento exclusivo 
de cada RPPS que registra de forma resumida as características gerais do plano e os principais 
resultados da avaliação atuarial.

A regra geral para o encaminhamento do DRAA obedece à data limite de 31 de março de 
cada exercício. Entretanto, para o encaminhamento do DRAA referente ao exercício de 2009, 
a Portaria n° 83/2009, nas suas Disposições Gerais e Finais, prevê, excepcionalmente, a data 
limite de 31 de julho de 2009.

2.3 demonstrativos contábeis

Os demonstrativos contábeis, que tinham previsão de periodicidade semestral a partir de 
2009, tiveram esse prazo prorrogado para 2011. Isso porque, relativamente aos exercícios de 
2008 e 2009, a periodicidade é anual, tendo como limite para encaminhamento a data 30 de 
abril do exercício seguinte, ou seja, o Demonstrativo Contábil do exercício de 2008 deverá ser 
encaminhado ao MPS até 30 de abril de 2009 e o de 2009, até 30 de abril de 2010.

Já os demonstrativos contábeis do exercício de 2010 deverão ser encaminhados até 30 
de setembro de 2011, em relação ao primeiro semestre (parcial), e até 30 de março de 2011, 
relativamente à totalidade do exercício de 2010. E assim sucessivamente com relação aos 
exercícios seguintes.

2.4 documentação do RPPS à disposição do MPS

A Súmula Vinculante1, novidade introduzida no nosso ordenamento jurídico pela Emenda 
Constitucional n° 45/2004, vincula os atos do Poder Judiciário e os da Administração Pública 
direta e indireta, das esferas federal, estadual e municipal.

1 Art. 103-ªA.O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos 
seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação 
na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 
estabelecida em lei.”



Para atender ao comando da Súmula Vinculante n° 82 - que declarou inconstitucional o 
art. 45 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991 -, o parágrafo único do art. 6º da Portaria n° 
204, que continha referência ao prazo do dispositivo legal mencionado (10 anos), foi alterado 
para  prever,  expressamente,  o  prazo  de  5  anos  para  permanência  de  documentos  à 
disposição do MPS.

Isso significa que as fiscalizações somente poderão abranger o período compreendido 
nos últimos cinco anos, diferentemente do que vinha sendo feito, pois as auditorias estavam 
levantando  débitos  dos  últimos  dez  anos,  conforme  constava  do  dispositivo  declarado 
inconstitucional.

2.5 RPPS em extinção

Para os entes com RPPS em extinção (art. 7° e 8° da Portaria n° 204/2008), houve 
exclusão, para emissão do CRP, da observância do cumprimento dos seguintes critérios:

a) “caráter contributivo” (alíquotas e repasse);

b) “cobertura exclusiva a servidores efetivos”;

c) “existência  de  colegiado  ou  instância  de  decisão  em  que  seja  garantida  a  
participação dos segurados”;

d) “convênio ou consórcio para pagamento de benefícios”;

e) “acesso aos segurados às informações do regime”;

f) “inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios”;

g) “concessão de benefícios não distintos do RGPS – previsão legal”;

h) “regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios – previsão legal”;

i) “observância  dos limites de contribuição do ente”,  observância dos limites de 
contribuição dos segurados e pensionistas”;

j) “Demonstrativos dos Investimentos e Disponibilidades Financeiras”;

k) “Demonstrativo da Política de Investimentos”.

Para esses entes, somente serão exigidos os seguintes critérios:

a) “Aplicações  financeiras  de  acordo  com  Resolução  do  CMN”  (Decisão 
administrativa e previsão legal)”;

b) Atendimento ao auditor fiscal em auditoria interna e externa”;

2 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do decreto-lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da lei nº 
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”



c) “Atendimento ao MPS em auditoria no prazo”;

d) “Concessão de benefícios cujos requisitos de concessão foram implementados”;

e) “Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários”;

f) “Demonstrativo  Previdenciário“  (encaminhamento  à  SPS  e  consistência  das 
informações);

g) “Encaminhamento da legislação à SPS”;

h) “Manutenção do Pagamento de Benefícios”;

i) “Utilização  dos  recursos  previdenciários”  (decisão  administrativa  e  previsão 
legal);

2.6 prazo - conceito “em análise”

A  situação  dos  critérios  abaixo  relacionados  será  registrado  no  CADPREV  com  a 
atribuição do conceito “em análise”, sem causar impedimento para emissão do CRP, durante o 
prazo máximo de 180 dias e não mais de 60 dias, como previa a redação anterior do inciso I 
do § 4º do art. 10 da Portaria n° 204/2008:

a) “cobertura exclusiva a servidores efetivos”;

b) “unidade gestora e regime próprio únicos“;

c) “existência  de  colegiado  ou  instância  de  decisão  em  que  seja  garantida  a  
participação dos segurados”;

d) “Utilização dos recursos previdenciários”;

e)  “convênio ou consórcio para pagamento de benefícios”;

f)  “Acesso dos segurados às informações do regime”;

g)  “inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios”;

h) “Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários”;

i) “regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios – previsão legal”;

j) “Escrituração de acordo com plano de contas”;

k) “Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN”;

l)  “Manutenção do Pagamento de Benefícios”;

m) “Concessão de benefícios cujos requisitos de concessão foram implementados”

2.7 novo prazo de análise de parcelamento



Para fins de emissão do CRP, a regularidade dos pagamentos à unidade gestora do RPPS 
dos valores relativos a débitos  de contribuições parceladas teve seu prazo  de verificação 
prorrogado por um ano, devendo ser verificado, portanto, a partir de 1° de junho de 2010, 
mantendo-se  até  essa  data  o  registro  do  conceito  “em análise”  para  o  critério  “Caráter 
contributivo” (pagamento de contribuições parceladas).

3. ALTERAÇÕES NA PORTARIA MPS Nº 402/2008

3.1 Inovações nos parcelamentos de débitos previdenciários dos entes com o 
RPPS

3.1.1 Parcelamento convencional

A Portaria  n° 402/2008, em seu art.  5º,  prevê o parcelamento convencional  em 60 
parcelas mensais iguais e sucessivas para os débitos decorrentes de contribuições patronais. 
Essa modalidade previa a observância do critério de no máximo quatro parcelas para cada 
competência em atraso (inc I do § 1º do art. 5°), o qual foi retirado pela Portaria n° 83/2009.

3.1.2 Parcelamento excepcional

O § 2° do art. 5° da Portaria n° 402/2008 previa, para os todos os entes da federação 
(Estados, Distrito Federal e municípios), parcelamento excepcional em 240 parcelas para as 
contribuições patronais e, em 60 parcelas, para as contribuições retidas dos servidores e não 
repassadas ao RPPS, referente aos débitos contraídos até dezembro de 2004.

Com a alteração veiculada pela Portaria n° 83/2009,  o parcelamento excepcional  foi 
bipartido, de forma a prever um parcelamento para os Estados e Distrito Federal e outro para 
os  municípios.  Essa  alteração também serviu  para  dar  efetividade  a  essa  modalidade de 
parcelamento, tendo em vista que o período abrangido por aquele parcelamento excepcional 
já se encontrava prescrito, em razão do disposto na Súmula Vinculante n° 8, que tem por 
fundamento o entendimento de que a contribuição previdenciária é modalidade de tributo e, 
portanto, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código 
Tributário Nacional, tendo sido declarado inconstitucional o art. 45 da Lei n° 8.212/91 que 
previa o prazo prescricional de dez anos.

3.1.2.1 parcelamento para Estados e Distrito Federal

Para os Estados e Distrito Federal foi estabelecido o parcelamento de débitos oriundos 
das contribuições patronais devidas até fevereiro de 2007 em até 240 prestações mensais e 
das contribuições descontadas dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas 
ao mesmo período, em até 60 prestações mensais.

3.1.2.2 parcelamento para os municípios

Tomando por inspiração os arts. 96 a 103 da Lei n° 11.196/2005, com redação dada 
pela  MP  457/2009,  foi  estabelecido  para  os  municípios  o  parcelamento  excepcional  nos 
seguintes moldes:

Os débitos oriundos das contribuições patronais devidas pelo município até 31 de janeiro 
de 2009 poderão ser parceladas em até 240 prestações mensais;



Os débitos, oriundos das contribuições descontadas dos beneficiários e não repassadas 
ao RPPS, até 31 de janeiro de 2009 poderão ser parcelados em até 60 prestações mensais.

Para os parcelamentos firmados até 31 de maio de 2009, não há exigência de lei, sendo 
esta exigida a partir de 1 de junho de 2 009.

Em que pese a Portaria não exigir lei para os parcelamentos firmados até 31 de maio de 
2009, e exigir para aqueles firmados após essa data, cumpre advertir que toda e qualquer 
despesa a ser assumida pelo chefe do poder executivo deve ser autorizada pela Câmara de 
Vereadores, sobretudo por se tratar de um compromisso de longo prazo.

Para ambos os casos, o município, ente autônomo que é, não está obrigado a utilizar a 
taxa SELIC, prevista nas regras do parcelamento com o RGPS, podendo estabelecer o índice 
de atualização do débito, bem como os juros a serem aplicados.

A regra prevista na Lei n° 11.196/2005, referente à determinação da parcela não inferior 
a 1,5% da média mensal da Receita Corrente Líquida, não se aplica ao parcelamento no 
âmbito do RPPS.

É  de  extrema  importância  que  os  Municípios  tenham  o  cuidado  de  excluir  do 
parcelamento os débitos prescritos, conforme determina o art.174 do CTN (5 anos).

3.2. alterações no Anexo da Portaria n° 402/2008

As alterações no Anexo da Portaria n° 402/2008, que trata de normas de concessão, 
cálculo e reajustamento de benefícios aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, 
não trazem nenhuma inovação; apenas excluem a menção a valores expressos em números, 
optando por fazer remissão aos valores adotados pelo RGPS, o que dispensa a atualização da 
norma toda vez que houver reajuste nos valores do RGPS.

Deve-se informar que os valores atuais definidos no âmbito do RGPS são os seguintes:

a) baixa renda: R$ 752,12 (setecentos e cinqüenta e dois reais e doze centavos).

b)  teto  do  benefício:  R$  3.218,90  (três  mil,  duzentos  e  dezoito  reais  e  noventa 
centavos).

4. DA CONCLUSÃO

As alterações veiculadas pela Portaria n° 83/2009 mostram-se positivas, na medida em 
que  estendem o  prazo  de  validade  do  CRP,  prorrogam prazos  para  encaminhamento  de 
demonstrativos (Contábil e DRAA) e ainda para análise do critério relativo a parcelamento, 
afastam diversas exigências desnecessárias aos RPPS em extinção, promovem a adequação 
das práticas de fiscalização ao comando da Súmula Vinculante n° 8 e permitem a adoção de 
uma modalidade de parcelamento que, em razão da autonomia do município para estabelecer 
os índices de atualização do débito, propicia aos municípios o acerto de débitos junto aos seus 
RPPS.
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