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É um conjunto de ações que visam à proteção social, para propiciar os

meios indispensáveis à subsistência da pessoa humana, quando esta

não pode obtê-los ou não é socialmente desejável que os aufira

pessoalmente através do trabalho, nas incertezas da vida em relação

ao desemprego, à doença, à invalidez, à velhice e à morte.

• DEFINIÇÃO
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PREVIDÊNCIA SOCIAL



Necessidade social;

Estabelecimento de métodos para a proteção de diversos

riscos ao ser humano;

Adversidades da vida (fome, doenças, velhice...);

Inglaterra (1601) – Lei de Amparo aos Pobres;

Convenção Nacional Francesa (1793) – Declaração dos

Direitos dos Homens e do Cidadão;

SURGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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Aprovação do projeto do Chanceler Otto Von Bismarck, em

1883, na Alemanha, onde surgiu o primeiro regime de

previdência do mundo;

Financiamentos de seguros, conhecido como tripartido, com

custeios dos próprios empregados, empregadores e pelo

Estado, foram evidenciados no projeto alemão;

SURGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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Em 1917, na Constituição mexicana, foi adotada a seguridade

social para a população, sendo o primeiro país a aderir o

tema previdenciário em sua lei maior;

Com a criação da Organização Internacional do Trabalho

(OIT) em 1919, houve a necessidade de evidenciar um

programa de previdência social para a sociedade.

SURGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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Variam conforme a história e as características de cada país;

Em alguns países da América Latina, como Chile, Bolívia e El

Salvador, por exemplo, foi privatizada.

Criação de um sistema de contribuição definida como

obrigatória, com administração do setor privado e sob

supervisão do governo;

MODELOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNDO
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No Uruguai e na Costa Rica, o modelo é misto, no qual o Estado

e a iniciativa privada atuam de maneira complementar;

No Japão, China e Austrália existe um sistema de rendas para

aposentadoria por idade pago com receita pública;

Na Europa, o sistema previdenciário foi criado após a 2ª Guerra

Mundial, sendo esculpido para atender as necessidades da

época.

MODELOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNDO
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No Brasil, a proteção social evoluiu de forma semelhante ao

plano internacional;

Na Constituição Federal de 1891 houve a primeira referência

expressa do termo “aposentadoria”, sendo concedido o

direito somente aos funcionários públicos, em caso de

invalidez;

MODELO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL
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Na vigência da Constituição de 1891 foi criada uma lei

considerada um marco na evolução da seguridade social no

Brasil, a Lei Eloy Chaves (Decreto n. 4.682/1923);

Esta lei apresentou as caixas de aposentadorias e pensões

para os ferroviários.

LEI ELOY CHAVES
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No governo de Getúlio Vargas, após a Revolução de 1930,

reformulação dos regimes previdenciário e trabalhista, com

alterações na organização do sistema;

Na Constituição de 1934, estabeleceu-se a forma tripartida

de custeio à previdência, com contribuições dos empregados,

empregadores e do Estado;

No ano de 1966, foi criado o Instituto Nacional de

Previdência Social (INPS) através do Decreto n. 72;

MODELO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o

sistema previdenciário brasileiro passou a ser organizado por

três grandes regimes:

• REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – destinado

aos trabalhadores do setor privado, empregados públicos

regidos pela CLT e servidores públicos;

REGIMES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO
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• REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) –

destinados aos servidores públicos da União, dos Estados, do

Distrito Federal, e dos Municípios e aos militares da União;

• PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – destinada à todas as pessoas

e gerida por fundos de pensão abertos e fechados, com

fundamento no art. 202 da CF/88.
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REGIMES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO
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REGIMES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO

O RGPS e o RPPS constituem o que se chama de SISTEMA

PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA, por ser mantido por pessoa

jurídica de direito público, natureza institucional e é de

filiação obrigatória.



3512

2052

INSS
RPPS

REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – BRASIL e SC:

Fonte: SPS/MPS

Elaboração: SPS/MPS

Base: setembro/2015

5564 municípios

69

226

INSS
RPPS

295 municípios

Fonte: TCE/SC

Base: setembro/2015

37%
63%

23%

77%
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NORMAS LEGAIS

Artigo 24, XII – CF/88;

Compete concorrentemente aos entes da Federação legislar

sobre previdência social;

Atribuição da União à edição de normas legais.
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LEIS ESPECÍFICAS

Aos Estados, Distrito Federal e Municípios cabem à

promulgação de leis específicas sobre seus respectivos

regimes próprios de previdência;

Lei 9.717/98 – exemplo de regra geral em matéria

previdenciária.
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FORMA DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES 
TITULARES DE CARGOS EFETIVOS

Existem duas classes de servidores titulares de cargos

efetivos:

• Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que está

vinculado ao INSS;

• Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
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PREVIDÊNCIA PRIVADA

Sistema complementar e facultativo;

Natureza contratual;

Possui a finalidade de suprir a necessidade de renda adicional;

Administrada pelas entidades abertas com fins lucrativos –

bancos e seguradoras; ou por entidades fechadas, sem fins

lucrativos – fundos de pensão;

Artigo 202 da CF/88 e Leis Complementares n.os 108 e

109/2001.
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LEGISLAÇÃO

Além da Constituição Federal, incluídas as emendas n.os 20/98,

41/03, 47/05 e 70/12, outras normas também versam sobre a

previdência social, como a Lei Federal n.º 9.717/98 – que

dispõe sobre as regras gerais para a sua organização e o seu

funcionamento;

Lei Federal n.º 9.796/99 – que dispõe sobre a compensação

financeira entre o RGPS e os RPPS;

Lei Federal n.º 10.887/05 – que dispõe sobre a aplicação de

disposições da Emenda Constitucional n.º 41.
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NORMAS QUE VERSAM SOBRE RPPS

Portaria MPS n.º 204/2008 – que dispõe sobre a emissão do

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP);

Portaria MPS n.º 402/2008 – disciplina os parâmetros e as

diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes

próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes

de cargos efetivos do ente federativo;

Portaria MPS n.º 403/2008 – dispõe sobre as normas aplicáveis

às avaliações e reavaliações atuariais dos RPPS do ente

federativo e dá outras providências;
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NORMAS QUE VERSAM SOBRE RPPS

Portaria MPS n.º 519/2011 – que dispõe sobre as aplicações dos

recursos financeiros dos RPPS instituídos pela União, Estados,

Distrito Federal e Municípios;

Resolução CMN n.º 3.922/2010 – dispõe sobre as aplicações

dos recursos dos regimes próprios de previdência social

instituídos pelo ente federativo;

Portaria MPS n.º 154/2008 – disciplina procedimentos sobre a

emissão de Certidão de Tempo de Contribuição pelos RPPS;
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NORMAS QUE VERSAM SOBRE RPPS

Orientação Normativa MPS/SPS n.º 02/2009 – que disciplina a

organização e gestão dos RPPS;

Nota Técnica n.º 02/2012 – procede considerações sobre a

aplicação da Emenda Constitucional n.º 70/2012, estabelecendo

critérios para o cálculo e a correção dos proventos da

aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que

ingressaram no serviço público até 31/12/2003;
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NORMAS QUE VERSAM SOBRE RPPS

Nota Técnica n.º 04/2012 – considerações sobre restituição de

contribuições previdenciárias recolhidas aos RPPS;

Nota Técnica – Conaprev – 05/11/2010 – contabilização do

déficit atuarial (provisão matemática previdenciária) do Regime

Próprio de Previdência Social.
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INSTITUIÇÃO DE REGIME PRÓPRIO

Momento em que o sistema de previdência passa a assegurar,

por lei, ao servidor titular de cargo efetivo, pelo menos os

benefícios de aposentadoria e pensão por morte;

É vedada a instituição retroativa dos RPPS;

A lei instituidora dos RPPS poderá prever que a sua entrada em

vigor dar-se-á após decorridos 90 dias da sua publicação;
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INSTITUIÇÃO DE REGIME PRÓPRIO

 Independe da criação de unidade gestora ou de estabelecimento de

alíquota de contribuição;

 É vedada a existência de mais de um RPPS para cada servidor público

titular de cargo efetivo por ente federativo.

Os entes federativos que nunca editaram lei instituidora de Regime

Próprio, são vinculados ao RGPS.



26

EXTINÇÃO

Considera-se “em extinção” o RPPS, do ente federativo, que:

1. Vinculou seus servidores titulares de cargo efetivo ao RGPS;

2. Revogou a lei ou dispositivos que asseguravam a concessão dos

benefícios de aposentadoria ou pensão por morte aos servidores

titulares de cargo efetivo;

3. Adotou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como regime

jurídico único de trabalho para seus servidores, até 04 de junho

de 1998, e a concessão de aposentadoria aos servidores ativos.
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EXTINÇÃO

Com a lei de extinção dos RPPS, os servidores efetivos ativos,

com exceção daqueles que já tenham implementados os seus

direitos junto ao RPPS, serão vinculados ao Regime Geral de

Previdência Social – RGPS.
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EXTINÇÃO

NÃO CONFUNDIR!

Extinção de unidade gestora com extinção de RPPS, pois a

simples extinção da unidade gestora não afeta a existência

dos RPPS;

Destaca-se que não se extingue um RPPS simplesmente pela

previsão expressa na lei. A partir dessa previsão legal, ele

entra em processo de extinção.
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EXTINÇÃO

O RPPS, quando da previsão legal de sua extinção,

normalmente possuirá servidores já aposentados e também

pensionistas, cujos pagamentos dos proventos continuarão

sendo de responsabilidade do próprio RPPS.
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EXTINÇÃO

Ressalta-se que é vedado o estabelecimento retroativo de direitos

e deveres em relação ao RGPS, ficando o RPPS do ente federativo

responsável pelo custeio dos seguintes benefícios:

a) os já concedidos pelo regime próprio;

b) aqueles para os quais foram implementados os requisitos

necessários à sua concessão;

c) os decorrentes dos benefícios previstos acima (“a” e “b”);

d) a complementação das aposentadorias concedidas pelo RGPS.
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COBERTURA

Abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo

efetivo, o inativo e seus dependentes;

Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

Admitido até 05 de outubro de 1988;

Até 15/12/1998 o servidor público detentor de cargo comissionado

também poderia estar vinculado ao regime próprio, no entanto,

por força da EC n.º 20/1998, esses servidores não puderam

continuar mais vinculados a estes regimes, passando a ser

segurados aos RGPS;
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COBERTURA

O aposentado, por qualquer regime de previdência, que exerça ou

venha exercer cargo em comissão, temporário, emprego público ou

mandato eletivo será, obrigatoriamente, vinculado ao RGPS;

O servidor titular de cargo efetivo amparado por RPPS continua

vinculado a esse regime, conforme disposto no artigo;

Na acumulação de cargo efetivo com cargo em comissão haverá o

vínculo e o recolhimento ao RPPS, pelo cargo efetivo e, ao RGPS,

pelo cargo em comissão;
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COBERTURA

Não são segurados de RPPS:

• Notários ou tabeliães;

• Oficiais de registro ou registradores;

• Escreventes;

• Auxiliares.

É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo,

de segurados de RPPS.
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COBERTURA

O servidor licenciado, cujo tempo de licenciamento seja

considerado como de efetivo exercício no cargo,

permanecerá vinculado ao regime próprio de origem;

Permanecerá vinculado ao regime próprio de origem, o

servidor afastado ou licenciado temporariamente do cargo

efetivo sem recebimento de remuneração do ente

federativo;
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COBERTURA

O servidor afastado do cargo efetivo para o exercício de

mandato eletivo permanecerá vinculado ao regime

previdenciário de origem;

O segurado exercente de mandato de vereador que ocupe o

cargo efetivo e o mandato, filia-se ao regime próprio, pelo

cargo efetivo, e ao RGPS, pelo mandato eletivo;

Os professores ou médicos serão vinculados ao regime

próprio nos limites de tempo previsto em lei e/ou edital;
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GESTÃO DO REGIME

O RPPS é administrado por unidade gestora única.

Administração, gerenciamento e operacionalização,

incluindo a arrecadação e gestão de recursos dos fundos

previdenciários, bem como a concessão, o pagamento e a

manutenção dos benefícios.

• FINALIDADE
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GESTÃO DO REGIME

Garantirá a participação dos segurados;

Procederá ao recenseamento previdenciário;

Disponibilizará ao público informações atualizadas;
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ÓRGÃOS COLEGIADOS

Cada RPPS tem buscado o seu formato;

Os mandatos não devem ser excessivamente curtos, nem ser

demasiadamente longos;

Composição dos Conselhos é paritária.
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ÓRGÃOS COLEGIADOS / FORMATOS USADOS

a) Conselho de Administração: é o órgão de deliberação

superior;

b) Conselho Fiscal: é o órgão de fiscalização e controle

interno.
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UNIDADE GESTORA

Entidade autárquica ou um órgão.

Realização da gestão.

• FINALIDADE
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REGISTRO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO REGIME

Conterá as seguintes informações:

1. nome e demais dados pessoais, inclusive dos

dependentes;

2. matrícula e outros dados funcionais;

3. remuneração de contribuição, mês a mês;

4. valores mensais da contribuição do segurado; e

5. valores mensais da contribuição do ente federativo.
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CUSTEIO DO RPPS

 Constituem fontes de financiamento do RPPS:

• as contribuições do ente federativo, dos segurados ativos, inativos e

dos pensionistas;

• receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais;

• valores recebidos a título de compensação financeira;

• valores aportados pelo ente federativo;

• demais dotações previstas nos orçamentos federal, estadual, distrital

e municipal; e

• outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária.
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CUSTEIO DO RPPS

O RPPS terá caráter contributivo e solidário.

Critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



44

CARÁTER CONTRIBUTIVO

Entende-se por observância:

1. a previsão expressa, em texto legal, das alíquotas de

contribuição do ente federativo e dos segurados ativos,

inativos e dos pensionistas;

2. o repasse mensal e integral dos valores das contribuições;

3. a retenção, pela unidade gestora do RPPS, dos valores

devidos;

4. o pagamento à unidade gestora do RPPS dos valores relativos

a débitos de contribuições parceladas.
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LIMITES LEGAIS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Segurados ativos – não poderá ser inferior à dos servidores

titulares de cargo efetivo da União, atualmente fixada em 11%

(onze por cento);

Segurados aposentados e pensionistas – observarão a mesma

alíquota aplicada ao servidor ativo;

A contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor

da contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta;

O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais

insuficiências financeiras.
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BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO

Ela é, em regra, constituída:

• Pelo vencimento básico; acrescido dos

• adicionais de caráter individual; e das

• vantagens pessoais permanentes.
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BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO

A lei do ente federativo prevê a inclusão das parcelas pagas

em decorrência de local de trabalho, de função de confiança

ou de cargo em comissão, mediante opção expressa do

servidor;

Parcelas de caráter temporário não se incorporam à

remuneração do cargo efetivo.
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INCLUSÃO / CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS

O valor dos proventos da aposentadoria não pode ser

superior ao valor da remuneração do respectivo servidor no

cargo efetivo em que se der a aposentadoria, nem inferior ao

valor do salário-mínimo;

Regra geral do direito adquirido – sem qualquer

interferência das eventuais contribuições feitas sobre as

parcelas pagas em decorrência de local de trabalho, de

função de confiança ou de cargo em comissão;
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INCLUSÃO / CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS

Regras estabelecidas no §1º do art. 40 da CF/88 ou no art. 2º

da Emenda Constitucional n.º 41/2003 – podendo interferir

no cálculo dos proventos.
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RELAÇÃO AOS PROFESSORES OU MÉDICOS

Caso de prorrogação de horário ou turno sem previsão no

edital, o servidor será vinculado ao RGPS pelo novo turno.



51

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

 Incidência de contribuição previdenciária do servidor, tanto do

segurado ativo, como do segurado inativo e do pensionista;

 Incide contribuição sobre os benefícios de salário-maternidade e

auxílio-doença pagos ao servidor;

Em relação à parte patronal, se a lei local não excluir o valor do

benefício de auxílio-doença, as contribuições correspondentes

continuarão sendo devidas pelo ente à unidade gestora do RPPS;

Não incidirá contribuição sobre o valor do abono de permanência.
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CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS INATIVOS E PENSIONISTAS

 Incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões

concedidas pelo RPPS que supere o limite máximo estabelecido

para os benefícios do RGPS;

Se o beneficiário for portador de doença incapacitante incidirá

apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria e de pensão

que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os

benefícios do RGPS.
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CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS,
AFASTADOS E LICENCIADOS

Na cessão de servidores para outro ente federativo será de sua

responsabilidade o desconto da contribuição devida pelo servidor e

a contribuição devida pelo ente de origem;

Na cessão de servidores para outro ente federativo, sem ônus para

o cessionário, continuarão sob responsabilidade do cedente, o

desconto e o repasse das contribuições à unidade gestora do RPPS;

Nas hipóteses de cessão o cálculo será feito de acordo com a

remuneração do cargo efetivo de que o servidor é titular;



54

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS, AFASTADOS E 
LICENCIADOS

O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do

cargo efetivo sem recebimento de remuneração do ente

federativo, somente contará o respectivo tempo de afastamento

ou licenciamento para fins de aposentadoria mediante o

recolhimento mensal das contribuições;

Não será computada para cumprimento dos requisitos de tempo de

carreira, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no

cargo efetivo na concessão de aposentadoria;
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CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS, AFASTADOS E 
LICENCIADOS

Na omissão da lei quanto ao ônus pela contribuição do ente

federativo, o repasse à unidade gestora do RPPS do valor

correspondente continuará sob a responsabilidade do ente;

Não incidirão contribuições para o RPPS do ente cedente ou do

ente cessionário, nem para o RGPS (INSS), sobre as parcelas

remuneratórias complementares.
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VEDAÇÕES

Dação em pagamento com bens móveis e imóveis de

qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos para a

amortização de débitos com o RPPS;

Inclusão nos benefícios de aposentadoria e pensão, de

parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de

trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão e

do abono de permanência.
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FOLHAS DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTOS

Deverão ser elaboradas, mensalmente, da seguinte forma:

1. distintas das folhas dos servidores que contribuem para

o INSS;

2. agrupadas por segurados ativos, inativos e pensionistas;

3. discriminadas por nome dos segurados, matrícula, cargo

ou função;

4. identificada com os valores da remuneração bruta.
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FOLHAS DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTOS

 Deverão ser disponibilizadas à unidade gestora para controle e

acompanhamento;

 Feito por documento próprio, contendo as seguintes informações:

1. identificação do responsável pelo recolhimento, competência a que

se refere, base de cálculo da contribuição recolhida, contribuição

dos segurados, contribuição da entidade, deduções de benefícios

pagos diretamente e, se repassadas em atraso, os acréscimos; e

2. comprovação da autenticação bancária, recibo de depósito ou

recibo da unidade gestora.
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

 Percentual estabelecido em legislação de cada ente, para custear as

despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao

funcionamento da unidade gestora do RPPS;

 Será de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações,

proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício

financeiro anterior;

 Será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital

necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS;

 Não serão computadas as despesas diretamente decorrentes das aplicações

de recursos em ativos financeiros.
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

O RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio

das despesas do exercício;

A alíquota da taxa de administração deverá ser definida

expressamente em texto legal;

Caso não haja normatização legal pelo Ente, prevalece o

limite máximo de 2%;
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos

destinados à taxa de administração restringem-se aos

destinados ao uso próprio da unidade gestora do RPPS;

Vedada a utilização desses bens para investimento ou uso por

outro órgão público ou particular, em atividades assistenciais

ou quaisquer outros fins.
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Poderão ser realizados gastos na reforma de bens imóveis do RPPS

destinados a investimentos utilizando-se os recursos destinados à

Taxa de Administração, desde que seja garantido o retorno dos

valores empregados, mediante processo de análise de viabilidade

econômico-financeira;

Na hipótese da unidade gestora do RPPS possuir competências

diversas daquelas relacionadas à administração do regime, deverá

haver o rateio proporcional das despesas relativas a cada

atividade.



63

AVALIAÇÃO ATUARIAL

É o estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas

características biométricas, demográficas e econômicas da

população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de

forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a

garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano;

Portaria MPS n.º 403/2008 – dispõe sobre as normas aplicáveis às

avaliações e reavaliações e define parâmetros para a segregação

da massa.
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AVALIAÇÃO ATUARIAL

São obrigadas a realização de avaliação atuarial inicial e novas

reavaliações a cada balanço;

Antes da elaboração da Avaliação Atuarial deve ser elaborada a Nota

Técnica Atuarial;

 NOTA TÉCNICA ATUARIAL: é um documento exclusivo de cada RPPS que

descreve de forma clara e precisa as características gerais dos planos de

benefícios, a formulação para o cálculo do custeio e das reservas

matemáticas previdenciárias.
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AVALIAÇÃO ATUARIAL

A Nota Técnica Atuarial poderá ser alterada mediante termo

aditivo e justificativa técnica apresentados à SPPS pelo ente

federativo.

Para que o resultado a ser obtido na Avaliação Atuarial seja o mais

real possível, a base cadastral dos seus servidores deverá estar

atualizada.
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PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA

Passivo Atuarial não significa o mesmo que Déficit Atuarial;

PASSIVO ATUARIAL - é o somatório dos "compromissos líquido do

plano”.

DÉFICIT ATUARIAL - é a diferença entre esses "compromissos

líquidos" e os ativos financeiros garantidores do sistema de

previdência já capitalizados (ativo real líquido).

O ativo real líquido é composto pelos recursos financeiros já

acumulados pelo RPPS.
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DÉFICIT ATUARIAL

Deverá ser apresentado no Parecer Atuarial um plano de

amortização para o seu equacionamento;

O plano de amortização deverá estabelecer um prazo

máximo de 35 anos;

Poderá consistir no estabelecimento de alíquota de

contribuição suplementar ou em aportes periódicos;

Poderá ser por intermédio de segregação da massa de seus

segurados.
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CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

Decreto n.º 3.788/2001 – documento que atesta a adequação do

regime de previdência social;

O CRP será exigido nos seguintes termos:

1. Realização de transferências voluntárias de recursos pela

União;

2. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem

como de recebimento de empréstimos, financiamentos, avais

e subvenções em geral de órgãos ou entidades da

Administração direta e indireta da União;
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CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

3. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por

instituições financeiras federais;

4. Pagamento dos valores devidos pelo RGPS em razão da

compensação financeira.

O CRP terá numeração única e terá validade de 180 (cento e

oitenta) dias a contar da data de sua emissão.
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

 Para a consecução dos objetivos financeiros e atuariais, os RPPS’s

realizam investimentos nos mais diversos segmentos do mercado

financeiro de modo que seja alcançada a rentabilidade necessária para os

pagamentos dos benefícios futuros;

 A Lei Federal nº 9.717/98 e a Orientação Normativa MPS n.º 02/2009,

traçam alguns parâmetros gerais e transferem para o CMN – Conselho

Monetário Nacional – o estabelecimento das regras de aplicação dos

recursos do RPPS no mercado financeiro.
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