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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Este documento representa importante contribuição do Tribunal de Contas do 

Paraná para o melhor entendimento da questão previdenciária. 

No contexto das atribuições constitucionais desta Casa, que sempre estão 

plasmadas por avanços modernizantes, a previdência tem merecido enfoque técnico-jurídico 

especial, haja vista a complexidade da matéria e bem assim o seu alcance no conjunto dos 

órgãos governamentais fiscalizados. 

Nos últimos tempos, cresceu substancialmente, no Estado do Paraná, no plano 

municipal, o número de organismos previdenciários, revelando aspectos operacionais 

diversificados, muitos deles de alta indagação atuarial e legal. 

Nesse sentido, o MANUAL PREVIDENCIÁRIO ATUALIZADO objetiva, 

basicamente, contribuir para o debate do relevante assunto, elencar matéria própria para a 

melhor inteligência dos Regimes Próprios de Previdência Social e Sistemas Previdenciários 

e, finalmente, contribuir para a exatidão da Prestação de Contas que é submetida à 

deliberação do Tribunal de Contas. 

 

 

 

 

Curitiba, novembro de 2004. 

 

 

 

HENRIQUE NAIGEBOREN 

Presidente 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

O QUE SIGNIFICA? 
 

Previdência, do latim “praevidentia”, é a qualidade ou ato de previdente; 

antevidência e Social, do latim “sociale”, significa “da sociedade ou relativo a ela – grupo de 

pessoas que se submetem a um regulamento a fim de exercer uma atividade comum ou defender 

interesses comuns”, conforme está descrito em um dos mais completos e conhecidos dicionários, o 

Novo Aurélio – O Dicionário da Língua Portuguesa, Século XXI. 

Ainda, de acordo com o nosso Aurélio, Previdência Social é um conjunto de 

normas de proteção e defesa do trabalhador ou do funcionário, mediante aposentadoria, amparo 

nas doenças, etc. 

Este grupo de trabalhadores ou funcionários, através de contribuições mensais, 

regulamentos e normas, vai constituir uma reserva financeira ou reserva matemática, para que, em 

sua velhice retorne em forma de aposentadoria, proporcionando condições mínimas para viver num 

padrão de vida igual ou próximo ao que tinha em sua vida laboral.  

 

 

O QUE É PREVIDÊNCIA? 
 

Previdência é um seguro que se faz durante toda a vida laborativa ativa, através de 

contribuições vertidas para um sistema previdenciário, para que, na inatividade, seja possível 

usufruir do benefício, que é, a princípio, a aposentadoria e pensão. 

A previdência tem caráter contributivo - essência da doutrina previdenciária - e é 

extremamente técnica, devendo ser observados requisitos como o cálculo atuarial, que garante o 

benefício futuro através de contribuições vertidas ao sistema previdenciário. 

É sempre organizada através de legislação específica1, que direciona a forma pela 

qual os sistemas previdenciários devem ser organizados e administrados, tanto no setor público 

quanto no da iniciativa privada. 

A sua contabilização é diferente de outros setores, por conter em seu sistema o 

cálculo atuarial que observa vários aspectos, tais como reservas matemáticas, reservas matemáticas 

                                                 
1 Constituição Federal, art. 40, art. 201 e art. 202. 
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benefícios concedidos, reservas matemáticas benefícios a conceder, que deverão ser contabilizados 

de forma específica. 

A reserva matemática constituída deve ser aplicada em mercado financeiro, 

observando o contido na Resolução nº 3.244/2004, do Conselho Monetário Nacional e deve atingir 

metas atuariais que prevêem juros de 6% a.a.  

O gestor previdenciário deve observar, basicamente, requisitos de ordem jurídica, 

atuarial, contábil e mercado financeiro. 

Além disso, a previdência gera riqueza, bem-estar, velhice tranqüila, arrecadação 

de impostos advindos do consumo gerado pelo pagamento das aposentadorias. O que é necessário, 

em primeiro lugar, é uma boa administração, pois este é o ponto de partida para enfrentar as suas 

questões fundamentais. 

 

 

UMA NOVA MENTALIDADE 
 

“A cultura previdenciária precisa mudar”. 

 

Na atualidade, não cabe mais, na área previdenciária, visão de curto prazo, do hoje 

e do agora. Isto é fatal e não é compatível com o sistema de previdência, que deve trabalhar com 

horizonte de 30, 40, 50 anos entre o tempo da contribuição e o do benefício, razão pela qual o 

patrimônio constituído deve estar imune a toda sorte de interferências externas, notadamente as de 

cunho sócio-político. Isso faz com que se busque novo modelo de instituição e de gestão, 

exatamente no sentido de proteção ao patrimônio e, ao preservá- lo, zelar pelo futuro dos servidores 

públicos. 

O tratamento da questão previdenciária gerará poupança interna de longo prazo, 

necessária ao financiamento dos investimentos produtivos, com juros compatíveis à capacidade de 

retorno destes investimentos. 

A resolução do problema deve ter ampla participação e envolvimento, pois, num 

dado momento do futuro, todos serão beneficiados com a aposentadoria. 

Por isso, rever a responsabilidade de cada cidadão com relação à questão 

previdenciária é questão urgente e condicionante para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 
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REGIME DE TRABALHO X REGIME PREVIDENCIÁRIO 
 

 

 
 

Regime de Trabalho é o sistema que rege o vínculo profissional dos trabalhadores, 

durante a sua atividade, podendo ser estatutário, para os servidores públicos, ou CLT, para os 

trabalhadores da iniciativa privada e empregados públicos.  

Regime de Previdência é o sistema que rege o vínculo dos trabalhadores, durante a 

sua inatividade, mediante pagamento das aposentadorias. Existem dois tipos de regimes de 

previdência: RGPS - Regime Geral de Previdência Social e os RPPS - Regimes Próprios de 

Previdência Social. 

Os servidores públicos devem estar filiados a um destes dois regimes de 

previdência. Os servidores efetivos são filiados aos RPPS, para os entes federativos que possuem 

este sistema; os demais servidores são, obrigatoriamente, filiados ao RGPS. Os empregados 

públicos, também são vinculados ao RGPS e, no caso da extinção do RPPS, os servidores efetivos 

devem, também, ser filiados ao RGPS.  

Já os trabalhadores da iniciativa privada, cujo regime de trabalho é o da CLT, 

somente são filiados ao RGPS. 
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SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL 
Fundamentação Legal 
Constituição Federal, artigo 194 

 

 

 
A seguridade social compreende conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 

e à assistência social.  

Estes três pilares da seguridade social   saúde, assistência social e previdência   

são partes distintas, mas interligadas. Devem ter fontes de custeio próprio e distintas, baseadas no 

equilíbrio financeiro, para assegurar a sua auto-sustentabilidade. 

A grande diferença entre os três, é que os dois primeiros, saúde e assistência social, 

são descentralizados e o Estado atua independente de contribuição: na Saúde, através do SUS – 

Sistema Único de Saúde e na Assistência Social, por meio de convênios com entidades 

assistenciais, destinados aos setores carentes da população. 

O pilar da Previdência Social tem por objetivo, em princípio, apenas àqueles que 

contribuíram ou a quem esteja vinculado por alguma relação a quem contribua, na condição de 

dependente. O caráter contributivo é essencial para a manutenção do sistema previdenciário. 
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SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS BRASILEIROS 
 

 

1. Regime Geral de Previdência Social 

 

O Regime Geral de Previdência Social é um sistema previdenciário, instituído para 

os trabalhadores da iniciativa privada, empregados públicos, cargos em comissão e autônomos, 

gerido por uma autarquia pública, o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, e a filiação a este 

sistema é obrigatória, com exceção dos autônomos que filiam-se de forma voluntária.  

Possui regras próprias, definidas em lei, como pagamento de benefício até um teto, 

atualmente no valor de R$ 2.508,722, e considerar o fator previdenciário3 no cálculo de seu 

benefício. 

O fator previdenciário é uma fórmula que prevê a idade do segurado, tempo de 

contribuição e a expectativa de vida na data da aposentadoria, considerado um coeficiente atuarial. 

Desta forma, procura-se estabelecer o equilíbrio entre aquilo que se espera pagar e o que se espera 

receber. Este critério atuarial determina que quanto menor a idade do segurado, maior será a 

expectativa de vida; por conseqüência, menor será o valor do benefício. Quanto maior a idade do 

segurado, menor será a expectativa de vida e maior será o valor do benefício. A fórmula do fator 

previdenciário é a seguinte: 

 

 

 

 

 

f = fator previdenciário; 

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 

Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria; 

Id = idade no momento da aposentadoria; 

a = alíquota fixa de contribuição correspondente a 0,31. 
                                                 
2 Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 5º - Portaria MPS nº 479, de 07 de maio de 2004. Valor do teto a partir de 

junho de 2004. 
3 Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. 

f = Tc x a   x   [1+ (Id + Tc x a)] 

Es                        100  
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O uso do fator previdenciário é obrigatório somente para o cálculo da 

aposentadoria por tempo de contribuição; para a aposentadoria por idade, seu uso é facultativo. Ao 

ser aplicado para o cálculo do benefício por tempo de contribuição, observa um bônus de 5 anos 

para mulher. No caso de professores, este bônus será de 5 anos para professor e 10 anos para 

professora, que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio. 

A expectativa de sobrevida é obtida a partir da tábua completa de mortalidade 

construída pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para toda a 

população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. 

O valor do salário de benefício, a ser multiplicado pelo fator previdenciário 

encontrado, é relacionado com todo o período de contribuição, desde o mês de julho de 1994, 

corrigido mês–a-mês, e feita a média aritmética de 80% (oitenta por cento) dos maiores salários de 

contribuição no período.  

 

2. Previdência Complementar 

 

Trata-se de sistema previdenciário facultativo, cujo objetivo é complementar os 

proventos de aposentadoria, em valores além daqueles pagos pelo INSS. Existem dois tipos de 

previdência complementar:  

 

a) Fechadas - no Brasil, são sistemas previdenciários facultativos e são mais conhecidas como 

fundos de pensão. Não possuem finalidade lucrativa e são criados a partir do vínculo mantido entre 

empresas e trabalhadores, para complementação das aposentadorias. Possuem legislação própria 4 e 

são fiscalizados pela Secretaria de Previdência Complementar.  

Tal sistema conta atualmente com 2,3 milhões de participantes ativos e assistidos 

vinculados a fundos de pensão, detentores de uma poupança previdenciária de aproximadamente R$ 

200 bilhões. Com as recentes deliberações do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, 

órgão regulador do sistema de fundos de pensão fechados, já podem ser criados planos de 

previdência por sindicatos e entidades de profissionais liberais, aproveitando-se a identidade de 

grupo existente entre os associados de sindicatos e entidades classistas e setoriais5. 

 

                                                 
4 Leis Complementares nºs 108 e 109, datadas de 29/05/2001. 
5 Ricardo Berzoini e Adacir Reis. Texto “A nova Previdência Complementar”. Folha de S. Paulo, 10 de junho de 2003.  
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b) Abertas - O sistema de previdência complementar aberto é uma modalidade de previdência 

oferecida pelas instituições financeiras a qualquer cidadão que queira aplicar o seu patrimônio ou 

fazer uma poupança. Possui fins lucrativos e destina-se ao público em geral, e seus benefícios 

independem dos valores do INSS. Está regida por normas da SUSEP - Superintendência de Seguros 

Privados6 e vinculada ao Ministério da Fazenda. 

 

3. Regimes Próprios de Previdência Social 

 

O terceiro regime previdenciário brasileiro é o Regime Próprio de Previdência 

Social, instituídos pelos entes federativos (União, Distrito Federal, Estados e Municípios) somente 

aos seus servidores titulares de cargo efetivo, isto é, para aqueles que ingressaram no serviço 

público através de concurso público. Possui norma e legislação específica, do qual se tratará, mais 

especificamente, neste Manual.  

 

 

O QUE É A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS?  QUAL A SUA 
FINALIDADE? QUAIS OS BENEFÍCIOS QUE PODEM GERAR AOS SEUS SERVIDORES 
E AO MUNICÍPIO? 

 

A Previdência dos Servidores Públicos Municipais tem a mesma finalidade da 

Previdência Social, porém, como é destinada a um público específico (servidores públicos), possui 

características próprias. 

Os benefícios são óbvios, no sentido da aposentadoria e pensão que seus servidores 

irão receber, proporcionando velhice tranqüila para aqueles que contribuíram.  

O Município que constituir Reserva Matemática (montante arrecadado com as 

contribuições dos servidores, patronal e aportes), com equilíbrio financeiro e atuarial, aplicando 

corretamente os recursos constituídos, vai gerar poupança interna e riqueza, que poderá ser 

disponibilizada para investimentos legais que beneficiem o conjunto da sociedade, possibilitando, 

através do pagamento dos benefícios, mobilização do comércio e atividade econômica do 

Município. 

                                                 
6 A Susep é o órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, previdência privada aberta e de 

capitalização. 
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Além disso, irá custear o pagamento dos benefícios previdenciários com a reserva  

constituída, sem necessidade de utilizar recursos do Tesouro Municipal, podendo assim, investir em 

saúde, educação, segurança, que são alguns dos benefícios fundamentais para a população. 

É necessário o entendimento do gestor no sentido de que o recurso previdenciário 

não é Federal, Estadual ou Municipal. Arrecada-se do servidor na atividade para pagar 

aposentadorias e pensões dos servidores na inatividade.  

Sendo assim, o gestor não pode utilizá- lo para outros fins que não os 

previdenciários. Por quê? Porque o recurso previdenciário apesar de gerar patrimônio muito grande, 

é acumulado para o futuro, momento em que os servidores irão utilizá- lo, para recebimento do 

benefício da aposentadoria. Com a manipulação destes recursos para outros fins (o que é proib ido 

por lei), haverá aumento do passivo ou déficit atuarial e conseqüente acréscimo da contribuição já 

existente, patronal e servidor. 

 

 

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA7 
 

A Constituição Federal de 1988 possibilitou aos entes públicos (União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios) instituírem RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social para os 

seus servidores de cargo efetivo. Entretanto, não houve preocupação institucional em fixar uma 

regra geral para estes sistemas. Assim, os entes passaram a instituir seus regimes próprios, 

indiscriminadamente, de forma política e sem nenhum critério legal, atuarial e contábil.  

Em 1998, surgiram os primeiros indicadores de modelagem dos regimes próprios, 

com a instituição de legislação previdenciária específica, como a Lei nº 9.717/98, Emenda 

Constitucional nº 20/98 e legislações previdenciárias posteriores8. Através desta nova legislação e 

das reformas instituídas, a previdência do setor público, mais especificamente os regimes próprios, 

tiveram que se adaptar a todos os preceitos legais para a sua criação e manutenção.  

                                                 
7 Texto extraído do Projeto de Monografia “Aplicabilidade da Gestão dos Fundos de Pensão nos Regimes Próprios de Previdência 

Social: discussão, viabilidade e gerência”, elaborado para conclusão do Curso Sistema Previdenciário: Estruturação, Gestão e 

Auditoria, do programa Diamond-Fesp de Pós-Graduação, da Fundação de Estudos Sociais do Paraná, por Sonia Maria de Paula 

Miller. 
8 Legislações contidas no item Legislação Previdenciária, deste Manual. 
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Apesar da legislação existente, verifica-se certa carência técnica dos profissionais 

que atuam junto aos regimes próprios. Este problema é mais sentido no âmbito municipal, pela 

dificuldade de treinamento dos servidores que atuam nos fundos previdenciários. 

Também pode-se observar a ingerência política afetando os sistemas 

previdenciários públicos que, a princípio, devem ser absolutamente técnicos. 

Segundo Reinhold Stephanes9, “não há dúvida de que os problemas da 

Previdência Social transcedem a sua exclusiva responsabilidade, mas é certo também que antes de 

tentar soluções externas aos seus administradores devem resolver os problemas internos, ou então 

atacá-los simultaneamente. Neste particular, deve-se destacar a capacidade gerencial e a 

seriedade nas intenções, binômio em que reside o grande problema da administração pública do 

Brasil e, por via de conseqüência, da própria Previdência Social”. 

Neste contexto insere-se a problemática gerencial do setor previdenc iário público 

brasileiro e a necessidade em se estruturar de forma adequada, através de uma gestão técnica, 

responsável e transparente, os regimes próprios de previdência social, almejando-se o equilíbrio 

financeiro e atuarial definido no “caput” do artigo 40, da Constituição Federal. 

O equilíbrio financeiro é atingido quando o que se arrecada dos participantes do 

sistema previdenciário (os entes estatais e seus respectivos servidores) é suficiente para pagar os 

benefícios assegurados por este sistema (as aposentadorias, pensões e demais auxílios). Já o 

equilíbrio atuarial é alcançado quando os percentuais de contribuição, 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. 

Paralelamente, temos a Previdência Complementar Fechada, cujo funcionamento é 

similar aos regimes próprios de previdência social - os regimes próprios podem ser considerados 

instituições de previdência fechada, pois se destinam a um público restrito, que são os servidores 

públicos ocupantes de cargo efetivo. 

Os Fundos de Pensão, como são conhecidos os sistemas de previdência 

complementar fechada, são instituições previdenciárias que propiciam fatores de crescimento 

econômico e desenvolvimento social através da formação de poupança interna e de investimentos 

                                                 
9 STEPHANES, Reinhold. Previdência Social – uma solução gerencial e estrutural. Porto Alegre : Editora Síntese Ltda, 

1ª ed., 1993. 
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produtivos. De acordo com a Secretaria de Previdência Complementar (SPC), os investimentos dos 

fundos de pensão, em meados do exercício de 2004, totalizavam o valor de R$ 221,7 bilhões10.  

A sua gestão técnica, responsável e transparente é uma das molas propulsoras que 

caracterizam a saúde financeira destes sistemas. Os profissionais que trabalham em fundos de 

pensão são qualificados e possuem uma visão previdenciária de longo prazo.  

Desta forma, utilizando os fundos de pensão como exemplo de sistemas 

previdenciários equilibrados, pode-se entender que a previdência pública, sustentada através da 

formação de reservas previdenciárias equilibradas, financeiramente e atuarialmente, desonerando o 

tesouro do ente federativo com os pagamentos dos benefícios concedidos, é perfeitamente viável e 

de fundamental importância para o crescimento econômico e investimentos sociais no Brasil. 

 

 

PARÂMETROS DEMOGRÁFICOS 
 

A partir dos dados demográficos, com base na estatística dos censos passados e 

utilizando-se de modelos matemáticos adequados, é possível prever taxas de crescimento futuro das 

populações, projetando-se o futuro e assim, caso necessário, atuar no dimensionamento de recursos 

necessários ao pagamento de benefícios previdenciários para essas populações ou no controle 

efetivo das respectivas reservas.  

Portanto, sob o enfoque previdenciário, a demografia irá fornecer os elementos 

necessários para estimar a evolução futura da população, bem como o cálculo dos custos 

relacionados a essa população, quando se trata de mortalidade ou sobrevivência (aposentadorias, 

pecúlios e pensões) e de morbidade (doença e invalidez). 

A alteração do perfil demográfico acarreta problemas previdenciários, sendo que a 

questão da expectativa de sobrevida dos seus segurados é de primordial importância para o 

equilíbrio destes sistemas. 

Assim, o que importa para os sistemas previdenciários, em termos demográficos e 

estatísticos, é a data e a idade de ingresso do servidor no regime próprio e sua probabilidade de 

sobrevivência nesta idade, e não a expectativa de vida ao nascer, conforme está demonstrado na 

tabela a seguir.  

                                                 
10 Internet. Jornal O Estado de São Paulo – Espaço Aberto – De olho nos fundos. 29/06/2004. 
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Pode-se verificar, também, como a expectativa de vida de uma pessoa se altera, 

desde a data de seu nascimento até, por exemplo, na sua idade atual.  

 

Expectativa Média de Vida  
Expectativa média de vida, por sexo, segundo a idade exata – Brasil 
Ano = 2001 

  Expectativa 

Idade Expectativa -Total Expectativa -Masculino Expectativa -Feminino 

00 68,88 65,05 72,90 

01 70,20 66,57 73,99 

02 69,36 65,72 73,14 

03 68,44 64,80 72,22 

04 67,49 63,86 71,27 

05 66,54 62,91 70,32 

06 65,58 61,96 69,35 

07 64,61 60,99 68,37 

08 63,64 60,02 67,40 

09 62,66 59,05 66,41 

10 61,68 58,07 65,43 

11 60,70 57,09 64,45 

12 59,71 56,11 63,46 

13 58,74 55,14 62,48 

14 57,77 54,18 61,50 

15 56,80 53,22 60,52 

16 55,85 52,28 59,55 

17 54,90 51,36 58,57 

18 53,96 50,44 57,61 

19 53,03 49,54 56,64 

20 52,10 48,64 55,68 

21 51,18 47,76 54,71 

22 50,26 46,88 53,75 

23 49,35 46,00 52,79 

24 48,44 45,13 51,83 

25 47,52 44,26 50,87 

26 46,61 43,39 49,92 

27 45,70 42,52 48,96 

28 44,80 41,66 48,00 

29 43,89 40,79 47,05 

30 42,98 39,92 46,10 

31 42,08 39,06 45,15 

32 41,18 38,20 44,20 

33 40,28 37,34 43,26 

34 39,38 36,48 42,32 

35 38,49 35,63 41,38 

36 37,59 34,78 40,44 

37 36,71 33,93 39,51 

38 35,82 33,09 38,58 
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39 34,94 32,25 37,66 

40 34,06 31,41 36,73 

41 33,19 30,57 35,82 

42 32,32 29,74 34,91 

43 31,46 28,92 34,00 

44 30,60 28,10 33,10 

45 29,75 27,29 32,20 

46 28,90 26,49 31,31 

47 28,07 25,69 30,43 

48 27,24 24,91 29,55 

49 26,42 24,13 28,68 

50 25,60 23,36 27,82 

51 24,80 22,59 26,96 

52 24,00 21,83 26,12 

53 23,20 21,08 25,28 

54 22,42 20,33 24,45 

55 21,65 19,60 23,62 

56 20,88 18,88 22,80 

57 20,12 18,17 21,99 

58 19,38 17,48 21,19 

59 18,64 16,79 20,40 

60 17,91 16,11 19,61 

61 17,19 15,44 18,84 

62 16,49 14,77 18,07 

63 15,79 14,12 17,32 

64 15,10 13,48 16,58 

65 14,42 12,85 15,84 

66 13,75 12,23 15,11 

67 13,09 11,63 14,40 

68 12,45 11,03 13,69 

69 11,82 10,46 13,00 

70 11,21 9,90 12,34 

71 10,62 9,36 11,69 

72 10,04 8,84 11,06 

73 9,49 8,34 10,44 

74 8,95 7,86 9,85 

75 8,44 7,40 9,28 

76 7,95 6,96 8,74 

77 7,47 6,54 8,21 

78 7,02 6,15 7,70 

79 6,59 5,78 7,21 

80 e Mais 5,80 5,42 6,40 

 
Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – 2002 – MPAS 
IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Departamento de População e Indicadores Sociais (DEPIS). 
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O gráfico, a seguir, demonstra, de forma resumida, o que consta na tabela. Com o 

índice de mortalidade diminuindo, a expectativa de vida aumenta. Verificando-se a linha central do 

gráfico, percebe-se que a expectativa de vida ao nascer, isto é, aos 0 anos, é de 68,9 anos de idade, 

mas se a criança não morre e atinge 10 anos, essa expectativa já alcança 71,7 anos de idade, isto é, 

2,8 anos a mais. Vê-se que, aos 50 anos de idade, essa expectativa já é de 75,6 e, aos 80, a pessoa 

ainda pode viver até 81,2 anos, e assim sucessivamente. Isto quer dizer que, quanto mais se vive, 

mais a sua expectativa de vida aumenta, gerando, com isso, um ônus grande para a previdência, 

principalmente se não houve constituição de reserva matemática ou de recursos financeiros para o 

suporte de concessão dos benefícios. 

 

 

 

Envelhecimento Populacional 

Expectativa Média de Vida – 2001 - Brasil 

 

 

 
Fontes: IBGE 

Elaboração: SPS/MPS 
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No próximo quadro, vê-se a evolução da pirâmide populacional no Brasil onde, 

ainda em 1980, a base da pirâmide era grande, com uma população ainda bem jovem. Aos poucos, 

este quadro está se alterando e a previsão, para 2050, é de que teremos praticamente o mesmo 

número de jovens e idosos, isto é, o que era uma pirâmide transformar-se-á numa coluna.  

Como o financiamento dos sistemas previdenciários brasileiros segue o método de 

repartição simples, em que a população que trabalha arca o custo do pagamento das aposentadorias, 

o fato de termos poucos jovens no mercado de trabalho e um grande número de trabalhadores 

informais, que não contribuem para a previdência, torna esta forma de financiamento inviável.  

O ideal é migrar para o sistema de capitalização em que cada um contribui para a 

formação de sua reserva matemática, recebendo o seu benefício de aposentadoria através desta 

reserva constituída.  

O grande problema desta migração, do regime de repartição simples para o de 

capitalização, é o seu alto custo financeiro. 

 

 

Pirâmides Populacionais no Brasil 

(Em Milhões de Pessoas) 

 

 

 
Fonte: IBGE 
Elaboração: SPS/MPS 
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LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 

A legislação previdenciária adquiriu maior rigor a partir de 1998, com a Lei nº 

9.717/98 e Emenda Constitucional nº 20/98, tornando profunda a transformação no setor 

previdenciário do País. Deve ser seguida à risca, pois é ela que direciona os passos necessários para 

uma ação correta.  

A legislação utilizada para o embasamento deste Manual está citada abaixo e 

inclui-se, também, determinadas legislações pertinentes à questão previdenciária, como a que regula 

aplicações dos recursos previdenciários, sanções, dentre outras.  

A previdência está em permanente transformação, sendo então suas leis 

constantemente alteradas e adequadas aos novos paradigmas previdenciários. 

 

1. Constituição Federal. 

2. Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 

149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição 

Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998 e dá outras 

providências. 

3. Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. Modifica o sistema de previdência 

social, estabelece normas de transição e dá outras providências. 

4. Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. Dispõe sobre o Regime de Previdência 

Complementar, e dá outras providências. 

5. Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. Dispõe sobre a 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, e dá outras providências. 

6. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

7. Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 

de novembro de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e dá 

outras providências. 

  



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 16 

8. Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 – Código Penal, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950 e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de 

fevereiro de 1967. 

9. Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000. Altera o Decreto- lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 

– Código Penal e dá outras providências. 

10. Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999. Dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime 

Geral de Previdência Social 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 dá outras providências. 

11. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 

Federal e dá outras providências e suas alterações. 

12. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providênc ias. 

13. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre plano de benefícios da previdência social e 

dá outras providências. Vincula segurados obrigatórios ao Regime Geral de Previdência Social e 

suas alterações. 

14. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui 

Plano de Custeio e dá outras providências e suas alterações. 

15. Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e 

Vereadores, e dá outras providências. 

16. Decreto nº 4.206, de 23 de abril de 2002. Dispõe sobre o regime de previdência complementar 

no âmbito das entidades fechadas. 

17. Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001. Institui, no âmbito da Administração Pública Federal, 

o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. 

18. Decreto nº 3.217, de 22 de outubro de 1999. Altera dispositivos do Decreto nº 3.112, de 06 de 

julho de 1999. 

19. Decreto nº 3.112, de 06 de julho de 1999. Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.796, de 05 

de maio de 1999, que versa sobre compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência 

Social e os Regimes Próprios de Previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito 
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Federal e dos Municípios, na contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de 

aposentadoria, e dá outras providências. 

20. Portaria nº 916, de 15 de julho de 2003. Dispõe sobre plano de contas para os Regimes Próprios 

e suas alterações. 

21. Portaria nº 2.346, de 10 de julho de 2001. Dispõe sobre a concessão do Certificado de 

Regularidade Previdenciária. 

22. Portaria MPAS nº 6.209, de 16 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a compensação 

previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e os Regimes Próprios de 

Previdência Social. 

23. Portaria MPAS nº 4.992, de 05 de fevereiro de 1999 e suas alterações. 

24. Resolução BACEN nº 3.244, de 28 de outubro de 2004. Dispõe sobre as aplicações dos recursos 

dos regimes próprios de previdência social, instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou por Municípios. 

25. Resolução CGPC nº 05, de 30 de janeiro de 2002. Dispõe sobre as normas gerais que regulam 

os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar e suas 

alterações. 

26. Orientação Normativa nº 04, de 08 de setembro de 2004. 

27. Orientação Normativa nº 03, de 12 de agosto de 2004. 

28. Orientação Normativa nº 9, de 02 de março de 1999. Estabelece normas sobre a filiação, 

inscrição e contribuição do servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração. 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL 

 

Esta lei prima pela responsabilidade dos dirigentes na gestão fiscal, privilegiando o 

planejamento e transparência. A fim de promover e fortalecer o controle social sobre o sistema 

previdenciário, os segurados e a sociedade deverão ter pleno acesso às informações relativas à 

gestão do regime próprio. Com esse objetivo, a nova legislação dispõe que os entes estatais deverão 

publicar, mensalmente, no órgão oficial de imprensa ou em local de fácil acesso público, 

demonstrativo das contas do regime próprio. 
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Assim, os agentes participantes na gestão pública começam a ter critérios, normas 

e limites para administrar as finanças e precisam, também, prestar contas à sociedade de como e 

quanto gastam dos recursos. 

Reforçando a determinação constitucional, prescreve que só poderá ser criado, 

majorado ou estendido algum benefício previdenciário ou serviço, se tiver indicado a fonte de 

custeio total, que é a demonstração da origem dos recursos para o custeio, estimativas, 

comprovação de que não afetará as metas de resultados fiscais, compensação dos efeitos financeiros 

nos próximos períodos (aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa). Isto 

não se aplica quando se trata de concessão de benefícios a quem a legislação garante o direito, 

aumento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

 

Limite de Despesa com Pessoal 

 

A lei também estabelece limites de despesa com pessoal, abrangendo trabalhadores 

ativos, inativos e pensionistas. Segundo a lei, a despesa total com pessoal não poderá exceder 60% 

da receita corrente líquida do ente federativo.  

Entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos do ente da 

Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 

funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies 

remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 

aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 

pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às 

entidades de previdência. 

Já receita corrente líquida, entende-se como o somatório das receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, as transferências correntes e as 

outras receitas correntes, mais os valores recebidos decorrentes da Lei Complementar nº 87/96 e 

FUNDEF, deduzindo-se a contribuição dos servidores para o custeio dos seus sistemas de 

previdência e assistência, as receitas provenientes da compensação previdenciária com o INSS e 

perdas para o FUNDEF e Lei Complementar nº 87/96. Para fins de apuração da receita corrente 

líquida será computada a totalidade das receitas da administração direta e indireta de cada ente da 

Federação, inclusive empresas estatais dependentes, não consideradas as duplicidades, somando-se 

o mês de competência mais os 11 meses anteriores (exercício móvel). 
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No plano municipal, este percentual de 60% será distribuído da seguinte forma: 

 

- 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, se houver; 

- 54% para o Executivo.  

 

É importante informar que esses percentuais não podem ser redistribuídos entre os 

Poderes, contudo podem ser reduzidos se houver expressa previsão na LDO municipal. Essa 

apuração é feita através do empenho e não do pagamento.       

  

Despesa Empenhada nas dotações de pessoal (administração direta e indireta) 

(-)  Indenização por demissão de servidor ou empregado 

(-)  Incentivos à demissão voluntária 

(-)  Convocação extraordinária de parlamentares 

(-)  Pagamento de precatórios trabalhistas referente a períodos anteriores ao da apuração 

(-)  Despesas com inativos custeadas por contribuições dos  segurados  e  por outros recursos dos 

regimes próprios 

(-)  Despesas com inativos custeadas com recursos da compensação financeira  

(+)  Receita Corrente Líquida do Município 

(=)  MÁXIMO DE 60% (MUNICÍPIO) 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA e Plano Plurianual - PPA 

 

O planejamento dos gastos é feito por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e do Plano Plurianual – PPA. A grande novidade é que, para 

toda a despesa, deve haver uma receita do mesmo valor. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO funciona como um importante 

mecanismo de planejamento de gestão fiscal do Município, possibilitando estabelecer as metas e as 

prioridades da administração pública e a orientação para a lei orçamentária anual, além de outras 

previsões. Deverão estar inseridas as receitas e despesas previdenciárias para o exercício financeiro 

seguinte e conterá a avaliação financeira e atuarial do regime geral de previdência social e dos 

regimes próprios dos servidores públicos. Junto a LDO vêm anexados diversos documentos, entre 

eles o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais. 
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- Anexo de Metas Fiscais: contém a avaliação da situação financeira e atuarial do regime 

próprio de previdência dos servidores municipais. O documento dá condições ao gestor 

público de verificar o regime previdenciário e corrigir eventuais desvios com antecedência. 

- Anexo de Riscos Fiscais: devem estar previstos os passivos contingentes e os perigos capazes 

de afetar as contas públicas. Existem riscos que podem afetar o equilíbrio do sistema, como as 

decisões judiciais, proibindo a contribuição dos inativos e pensionistas para aqueles 

municípios que faziam esse recolhimento sobre os proventos. 

 

Já a Lei Orçamentária Anual – LOA, a ser elaborada de forma compatível com o 

PPA, LDO e com as normas da LRF, prevê toda a matéria orçamentária e fiscal dos órgãos, fundos 

e entidades, além da seguridade social. 

No Plano Plurianual - PPA, deverão constar as ações dos Regimes Próprios de 

Previdência Social que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixadas para um período de 

quatro anos.  

O aumento de despesas com a previdência deve ser acompanhado por 

correspondente redução na mesma categoria ou aumento das contribuições que a financiam.   
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NORMAS GERAIS DE CONTABILIDADE 

Fundamentação Legal 

Portaria MPS nº 916/2003 e suas alterações 

 

 

Essas normas têm por fim a produção de informações úteis e confiáveis, que 

permitam ao usuário a tomada de decisões corretas visando o equilíbrio financeiro das suas contas 

e, conseqüentemente, a preservação do patrimônio da entidade. 

Na organização contábil dos Regimes Próprios de Previdência Social, deverão ser 

observadas normas gerais de contabilidade, que se destinam a apoiar o sistema contábil e a 

preservar a integridade das informações sobre as gestões patrimonial, financeira e orçamentária. 

Deve-se aplicar, no que couber, o contido na Portaria nº 916, de 15/07/2003, e 

Anexos, cabendo observar o seguinte: 

 

Competência 

 

O Plano de Contas dos Regimes Próprios de Previdência Social foi elaborado com 

base no da Administração Pública Federal, seguindo a mesma codificação, com a seleção e a 

inclusão de contas voltadas à contabilização dos registros dos Regimes Próprios de Previdência 

Social. Havendo a necessidade de inclusão de novas contas, as solicitações devem ser 

encaminhadas à Secretaria de Previdência Social, que, em conjunto com a Secretaria do Tesouro 

Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal, procederá a verificação para o atendimento da 

solicitação. 

A atualização do Plano de Contas dos Regimes Próprios de Previdência Social é de 

competência da Coordenação Geral de Contabilidade, Atuária e Estudos Técnicos do Departamento 

dos Regimes Próprios de Previdência do Serviço Público do Ministério da Previdência Social, que, 

de forma integrada com a Coordenação-Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional 

do Ministério da Fazenda, procederá os ajustes que se fizerem necessários. 

 

Regras a Serem Observadas 

 

Os registros contábeis das operações envolvendo os recursos dos Regimes Próprios 

de Previdência Social e as demonstrações contábeis por eles geradas serão elaboradas em 
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observância à Lei nº 4.320/64, a Lei nº 9.717/98, a Lei nº 101/00, às Portarias da STN - Secretaria 

do Tesouro Nacional nº 163/01, nº 339/01, nº 448/02 e nº 248/03, a Instrução Normativa da STN nº 

08/96, a Resolução do CMN - Conselho Monetário Nacional nº 2.562/99, os Princípios 

Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade.  

 

Normas Gerais 

 

a) Após a sua institucionalização, o RPPS será considerado uma entidade contábil, devendo a sua 

escrituração ser feita destacadamente, dentro das contas do Ente, com a necessidade de 

diferenciação entre o seu patrimônio e o patrimônio do Ente que o instituiu. Por patrimônio 

entende-se o conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade que mantém a Contabilidade, 

no caso, do RPPS, e por entidade entende-se autarquia, fundação, secretaria ou qualquer outra 

unidade administrativa instituída para caracterizar e evidenciar o patrimônio do RPPS e suas 

respectivas variações. 

b) A informação contábil gerada pelo RPPS, em especial aquela contida nas demonstrações 

contábeis, deve ser revestida dos atributos da confiabilidade, tempestividade, 

compreensibilidade e comparabilidade. 

c) O RPPS deve manter sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, 

através de processo manual, mecanizado ou eletrônico, com preferência para este. 

d) A escrituração será executada em idioma e moeda nacionais, em forma contábil e em ordem 

cronológica de dia, mês e ano. 

e) A escrituração contábil das operações do RPPS será efetuada pelo método das partidas 

dobradas. 

f) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se 

em 31 de dezembro. 

g) Haverá registro analítico de cada um dos bens de caráter permanente, com indicação dos 

elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes 

responsáveis pela sua guarda e administração. 

h) O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada 

unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. 

i) Deverão ser realizadas avaliações e reavaliações periódicas dos imóveis cadastrados pelo RPPS, 

a fim de que os valores apurados estejam em consonância com o mercado imobiliário. 
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j) As depreciações e amortizações deverão ser efetuadas utilizando-se os parâmetros e índices 

admitidos pela Secretaria da Receita Federal, adequando-os às peculiaridades inerentes a cada 

RPPS. 

k) A carteira de investimentos em títulos mobiliários, mantida pelo RPPS, deverá refletir o 

respectivo valor de mercado. 

l) Além dos aspectos constantes no Anexo III, as notas explicativas às Demonstrações Contábeis 

deverão evidenciar os critérios utilizados para constituições de provisões, depreciações, 

amortizações e reavaliações, com indicação dos efeitos no patrimônio do RPPS. 

m) Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não 

compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individualização e 

controle contábil. 

n) Os registros da execução orçamentária deverão ser efetivados de forma integrada com a 

execução financeira e patrimonial, visando manter uniformidade, consistência, coerência e 

fidedignidade nas informações oriundas da contabilidade. 

 

A partir da competência de janeiro de 2005, o plano de contas aprovado por esta 

Portaria será de utilização obrigatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 24 

NORMAS GERAIS DE ATUÁRIA 

Fundamentação Legal 

Lei nº 9.717/98 – art. 1º, inciso I - Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 2º, inciso I, Anexo I das 

Normas de Atuária, alterada pela Portaria nº 3.385/01 

 

 

CÁLCULO ATUARIAL 
 

Tem como função principal manter o equilíbrio econômico-financeiro do Fundo ou 

Entidade durante todo seu período de existência.  

Para conseguir esse equilíbrio, são necessárias que as alíquotas de contribuição, a 

taxa de reposição e o período de duração dos benefícios estejam definidos a partir de cálculos 

atuariais. 

A expectativa de sobrevida dos segurados, o valor dos benefícios a serem pagos e o 

tempo de contribuição dos participantes são dados utilizados, que fornecem as alíquotas de 

contribuição adequadas, para o gerenciamento dos futuros benefícios. 

Tem-se como idéia, então, chegar a um equilíbrio entre o valor da contribuição do 

servidor (desconto efetuado no salário) e o benefício que ele irá receber (aposentadoria), sendo 

primordial o caráter contributivo do sistema. 

 

 

REAVALIAÇÕES ATUARIAIS 
 

A Lei nº 9.717/98, em seu artigo 1º, inciso I, determina a “realização de avaliação 

atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão 

do plano de custeio e benefícios”. 

A necessidade de reavaliação atuarial em cada balanço é determinante para a 

continuidade do equilíbrio financeiro e atuarial do plano, pois as oscilações que ocorrem na base 

cadastral dos servidores, as econômicas e as variações demográficas, tornam as hipóteses atuariais, 

tentativas de aproximação com a realidade.  

Por isso mesmo, as reavaliações se fazem necessárias, para o confrontamento com 

os acontecimentos da vida real e adequação dos regimes próprios à nova realidade atuarial. 
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EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL 
 

Os Regimes Próprios de Previdência Social deverão ser organizados e baseados em 

normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

O equilíbrio financeiro é atingido quando o que se arrecada dos participantes do 

sistema previdenciário (os entes estatais e seus respectivos servidores) é suficiente para pagar os 

benefícios assegurados por estes sistemas (as aposentadorias). Já o equilíbrio atuarial é alcançado 

quando os percentuais de contribuição, taxa de reposição e o período de duração dos benefícios são 

definidos a partir dos cálculos atuariais, que procuram manter o equilíbrio financeiro durante todo o 

período de existência do regime de previdência. 

Para preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, a lei de cada ente, 

que determinar as alíquotas de contribuição, deverá prever a manutenção da cobrança das alíquotas 

anteriores, pois a nova alíquota só poderá ser exigida depois de decorridos 90 (noventa) dias da data 

da publicação da lei que a instituiu.   

 

 

HIPÓTESES ATUARIAIS 
 

O Regime Próprio é um plano assentado em projeções futuras, sujeito a eventos 

incertos, como, por exemplo, a invalidez ou morte de um servidor, alteração da remuneração, 

mudanças no cenário econômico mundial ou brasileiro, 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 va riáveis 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. 

A Portaria nº 4.992/1999, em seu Anexo I, apresenta as normas gerais a serem 

observadas e determina limites para algumas hipóteses: 

 

a. Taxa real de juros máxima de 6% ao ano. 

b. Taxa real de crescimento da remuneração ao longo da carreira: mínima de 1% ao ano. 

c. Taxa de rotatividade máxima de 1% ao ano. Poderá ser estabelecida outra taxa de rotatividade, 

desde que devidamente justificada e baseada nas características da massa de servidores 

pertencentes ao regime previdenciário avaliado. 
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d. Tábuas biométricas, a serem utilizadas em função do evento gerador, são as seguintes: 

• Sobrevivência – AT-49 (MALE), como limite máximo de taxa de mortalidade. 

• Mortalidade – AT-49 (MALE), como limite mínimo de taxa de mortalidade. 

• Entrada em Invalidez (Álvaro Vindas), como limite mínimo de taxa de entrada em 

invalidez. 

• Mortalidade de Inválidos – experiência IAPC, como limite máximo de taxa de 

mortalidade. 

e. Tempo de contribuição para aposentadoria será o tempo efetivamente levantado por pesquisa 

cadastral ou, na falta desta, a diferença apurada entre a idade atual do segurado e a idade de, 

no máximo, dezoito anos. 

f. Para o cálculo do compromisso gerado pela morte do servidor ativo ou aposentado deverão ser 

utilizados os dados cadastrais da massa de servidores públicos pertencentes ao quadro 

funcional do respectivo ente. No caso em que a base cadastral do ente público patrocinador do 

regime próprio de previdência social estiver inconsistente ou incompleta, o atuário 

responsável poderá estimar a composição do grupo familiar. Após o prazo máximo de um ano, 

a base cadastral dos servidores deverá estar devidamente validada. 

 

 

MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 
 

Existem três principais métodos de financiamento: 

 

1. Regime de Repartição Simples – é aquele em que cada geração de participante ativo estará 

pagando os benefícios 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, 

onde 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 extremamente sensível às 

variações demográficas e alteração desfavorável dessas variáveis pode comprometer seu 

equilíbrio financeiro. Esse regime não é ineficiente, mas exige cálculo atuarial minucioso, que 
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prevê o comportamento de longo prazo do sistema, para permitir aos entes federativos tempo 

hábil para correção dos déficits futuros previstos. O regime de repartição simples é 

normalmente utilizado somente para benefícios de menor custo, como auxílio-doença, salário-

família, etc. 

2. 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 período, não haverá mais preocupação com o mesmo nos próximos períodos, já 

que para ele foi constituído o devido montante que suportará todos os seus pagamentos. O 

benefício normalmente financiado por este regime é a Pensão por Morte. 

3. Regime de Capitalização – significa que o sistema possui um fundo de ativos, gerado pela 

acumulação das contribuições dos servidores ativos e dos empregadores. As reservas 

necessárias para as aposentadorias (reservas matemáticas) são cons tituídas ao longo da vida 

laboral do servidor, caracterizando reservas capitalizadas que irão garantir o pagamento de 

seus próprios benefícios. Este regime pressupõe dois momentos distintos: o primeiro, cujo 

objetivo é apenas acumular recursos e o segundo, que visa a 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 

aposentadorias e pensões. 

 

O atuário, na elaboração de seu cálculo, poderá utilizar estes três métodos, de 

acordo com seus critérios profissionais, perfil cadastral e atuarial de cada regime próprio. 

Como a longevidade do brasileiro está crescendo, faz-se necessária a alteração do 

regime de repartição simples para o regime de capitalização, que é mais adequado ao novo perfil 

populacional. 

Como já dito anteriormente, o sistema de repartição simples está se tornando 

inviável, pois depende de uma numerosa força ativa para o seu financiamento. O número de 

nascimentos está diminuindo e, por conseqüência, o número de jovens na força de trabalho, 

conforme já comprovado através das demonstrações demográficas, havendo necessidade de 

viabilizar a migração deste sistema para o de capitalização. 
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O grande problema é o seu alto custo financeiro, pelo tempo ou serviço passado 

existente, impossibilitando, em muitos casos, que o ente federativo proceda esta alteração. 

Deve-se observar que o procedimento de migrar do sistema de repartição para o de 

capitalização deve ser feita atuarialmente, pois somente este profissional possui condições técnicas 

para efetuar esta previsão. 

É importante para o futuro da previdência a alteração do método de financiamento, 

para o equilíbrio dos sistemas. O gestor previdenciário pode, junto ao atuário responsável, solicitar 

estudos e viabilidades para proceder a esta migração, através da repartição da massa de servidores. 

A troca de informações e estudos sobre esta questão é importante para viabilizá- la, 

desonerando, de médio a longo prazo, os entes públicos de despesas previdenciárias pois, a 

constituição das reservas matemáticas, através do método de financiamento de capitalização, 

propicia o pagamento dos benefícios previdenciários através das reservas constituídas e não mais 

utilizando os recursos do tesouro do ente público. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, para o ente, um limite de gasto com 

pessoal, incluindo inativos e pensionistas11. Se não houver reserva previdenciária constituída para o 

pagamento dos aposentados e pensionistas, o ente corre o risco, a médio ou longo prazo, de 

extrapolar o limite apenas com o pagamento dos benefícios, impedindo, desta forma, a continuidade 

do pleno funcionamento da máquina administrativa pública. 

 

 

PLANOS DE BENEFÍCIOS 
 

Outra distinção importante nos sistemas de previdência é o tipo de benefício 

oferecido. Os planos de benefícios são de dois tipos: 

 

1. Benefício definido – este benefício possui fórmula de cálculo que permite ao servidor saber 

qual será o valor da aposentadoria, em função do tempo de contribuição e da evolução salarial. 

No caso do Brasil, a Constituição assegura, no momento, aos servidores públicos titulares de 

                                                 
11 A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
- União: 50% (cinqüenta por cento);  
- Estados: 60% (sessenta por cento);  
- Municípios: 60% (sessenta por cento). 
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cargo efetivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, aposentadoria equivalente à 

última remuneração do cargo efetivo que tenha exercido por, pelo menos, cinco anos. 

2. Contribuição definida – os empregados e empregadores vertem contribuições periódicas para 

a constituição de um fundo. O valor da aposentadoria do participante depende do valor 

acumulado em sua conta individual. Neste caso, o valor do benefício é incerto, pois depende 

dos montantes contribuídos e da rentabilidade alcançada pelos investimentos. Um dos poucos 

países onde o sistema de previdência dos servidores públicos funciona desse modo é o Chile. 

 

Baseado em todas as informações anteriores, evidencia-se, cada vez mais, a 

importânc ia do cálculo atuarial, para que as contribuições cobradas das partes estejam compatíveis 

com os benefícios prometidos. 

A avaliação atuarial inicial e suas reavaliações anuais são essenciais para que o 

sistema previdenciário do Município possa ser custeado de uma maneira justa; através 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. 

 

 

RESERVA MATEMÁTICA 
 

É o total de recursos financeiros calculados atuarialmente, que devem ser 

constituídos para assegurar aos beneficiários do plano de previdência, os ativos, 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, através de vários outros procedimentos e cálculos atuariais, o VACF, subtrair do 

VABF, para o encontro do valor da reserva matemática. 

Deve-se, também, apurar a Reserva Matemática Benefícios Concedidos, que é 

aquela em que os servidores ou seus dependentes já atingiram as condições para o seu usufruto e já 

entraram em fase do recebimento de sua aposentadoria, e a Reserva Matemática Benefícios a 

Conceder, que representa a obrigação previdenciária futura do ente patrocinador relativa aos 

benefícios dos segurados ainda ativos, ou seja, refere-se aos benefícios que serão concedidos 
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quando os atuais ativos preencherem as condições para recebê- los, podendo ser: aposentadoria 

programada, aposentadoria por invalidez e pensões. 

Para melhor compreensão do significado da reserva matemática, elaborou-se uma 

forma simplificada de como proceder seu cálculo. 

Utilizar-se-á o exemplo de uma servidora que iniciou sua vida laborativa aos 20 

anos e passou a contribuir ao regime próprio a que está vinculada a partir desta idade e data, não 

possuindo tempo de serviço ou contribuições anteriores. Na data do cálculo, sua idade é de 30 anos.  

 

Linha da Vida do Servidor  
 

 

 

 

 

 

 

Para determinar a idade em que a servidora irá se aposentar, deve-se proceder ao 

seguinte cálculo: 

 

Cálculo da idade de aposentadoria: 

30 – 20 = 10 anos de contribuição 

A legislação determina que a servidora, mulher deve ter 30 anos de contribuição. 

30 – 10 = 20 anos (faltam 20 anos para se aposentar) 

20 x 20% (pedágio) = 4 anos 

Acrescentando-se 4 anos ao tempo que falta para se aposentar, verifica-se que esta servidora deverá 

trabalhar mais 24 anos. 

30 anos (idade atual) mais 24 anos (tempo faltante) = estima-se em 54 anos de idade, para sua 

aposentadoria. 

Teremos, então:  

 

• idade inicial - idade a, aos 20 anos. 

• idade atual - idade x, aos 30 anos. 

• idade de aposentadoria - idade r, aos 54 anos. 
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Descobrindo-se as três idades básicas desta servidora, a idade inicial, a idade atual 

e a idade de aposentadoria, passa-se à fórmula da reserva matemática.  

O cálculo demonstrado a seguir serve somente para o encontro da reserva 

matemática para viabilizar o benefício da aposentadoria por idade, sendo necessários outros 

procedimentos atuariais para o encontro de outros tipos de benefícios, como, por exemplo, 

aposentadoria por invalidez e pensão. Através do conjunto dos cálculos elaborados pelo atuário, 

chega-se a uma alíquota de contribuição que trará o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

 

Cálculo inicial na idade de aposentadoria 

 

PP (Provento Projetado) = R$ 1.000,00  

Tábua de Mortalidade – AT-49  

Taxa atuarial – 6% a.a. 

ar
(12) – fator atuarial = 11,711729 (significa que o fundo irá pagar uma renda vitalícia, postecipada, 

isto é, no final do período). 

 

 

 

Encontrou-se a reserva matemática que deverá ser constituída no momento da 

aposentadoria, isto é, descobriu-se qual o montante de dinheiro ou recurso financeiro que esta 

servidora vai precisar constituir na data de sua aposentadoria. Conforme os cálculos elaborados 

acima, este valor será de R$ 152.252,47 (cento e cinqüenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e dois 

reais e quarenta e sete centavos). 

No cálculo anterior, o atuário encontrou o valor da reserva matemática na idade de 

aposentadoria da servidora. Mas, o que interessa, é a reserva constituída na data atual, isto é, na data 

do cálculo. Para isso, considera-se a reserva matemática encontrada aos 54 anos, idade de 

aposentadoria, no valor de R$ 152.252,47 (cento e cinqüenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e dois 

reais e quarenta e sete centavos). Traz-se esta reserva encontrada para a idade de 30 anos, idade 

atual, procedendo-se a uma descapitalização atuarial. Encontra-se, então, o Valor Atual do 

Benefício Futuro - VABF. 

 

 

R.Mr. = 13 x ar
(12) x  PP 

R.Mr. = 13 x 11,711729 x 1.000,00 

R.Mr. = R$ 152.252,47 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 32 

Valor Atual do Benefício Futuro – VABF 

 

VABF – Valor Atual do Benefício Futuro; 

RMr – reserva matemática na idade de aposentadoria; 

Dr – fator atuarial na idade de aposentadoria = 391443,8196335; 

Dx – fator atuarial na idade atual = 1718602,2756597; 

Tábua de Mortalidade – AT-49 

Taxa atuarial – 6% a.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, utilizando-se de vários outros cálculos, parâmetros e hipóteses 

atuariais, chega-se a um percentual contributivo total, digamos, por exemplo, de 22%, que deverá 

ser dividido entre ente federativo e servidor. Este percentual encontrado objetiva  o seguinte: 

contribuindo todo mês com este percentual do seu salário, no caso do servidor e da folha salarial, no 

caso do ente, o montante arrecadado será suficiente para constituir a reserva matemática necessária, 

garantindo a esta servidora o pagamento de um benefício de aposentadoria vitalício, isto é, até a sua 

morte, no valor de R$ 1.000,00, podendo, no caso de morte antecipada, ser revertido em pensão.  

Mas, hipoteticamente, pode ocorrer que na avaliação do fundo patrimonial 

verifica-se que, na data atual, não existe o valor de R$ 34.678,35, mas sim o valor de R$ 10.000,00, 

isto é, ao verificar-se o patrimônio do fundo, deve-se encontrar o valor de R$ 34.678,35. Se não 

houver este valor, como exemplificado acima, o fundo gerou um passivo ou déficit atuarial. 

Cabe alertar que, com a Emenda Constitucional nº 41/2003, ficou estabelecido que 

a contribuição dos servidores não será inferior à contribuição dos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, que hoje é de 11%. O atuário deverá prever este percentual contributivo para os 

servidores, no seu cálculo. 

 

 

VABF  =  RMr  x  Dr 

                               Dx 

VABF  =  152.252,47  x  391443,8196335    

                                         1718602,2756597 

VABF  =  R$ 34.678,35      
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PASSIVO ATUARIAL 
 

 

 
                                               

Reserva Matemática a ser constituída  = 100 u.m. 

Reserva Matemática constituída ou Patrimônio  =  80 u.m. 

   Passivo Atuarial = 20 u.m. 

 u.m. – unidades monetárias 

 

Com base no esquema acima, supõe-se que o Município Y precisa, na data X, 

constituir uma reserva matemática de 100 u.m. para o seu fundo de previdência. Ao ser feita a 

análise atuarial do regime próprio, constata-se que, ao invés de 100 u.m., o Município constituiu 

apenas um patrimônio de 80 u.m., criando um déficit de 20 u.m. Esta diferença entre o que se 

deveria constituir e o que é realmente constituído (100 – 80 = 20), chama-se passivo atuarial.  

Corresponde à insuficiência de recursos para cobertura dos compromissos do 

plano. Diversos são os fatores que contribuem para a geração do passivo; a mudança do perfil 

demográfico é um deles, com menos nascimento de crianças e o aumento da expectativa de vida da 

população.  

Todavia, há outros fatores bastante relevantes, como a utilização das reservas 

previdenciárias para financiamento de obras públicas, o não recolhimento, durante décadas inteiras, 

da contribuição patronal, acarretando insuficiência de contribuições e a defasagem da compensação 

previdenciária entre o INSS e o RPPS. 
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A maioria dos regimes próprios de previdência sus tentou-se exclusivamente com a 

contribuição dos servidores, até que seus fluxos de caixa começaram a apresentar déficit 

previdenciário. 

Assim sendo, na elaboração do cálculo atuarial, deve estar previsto o cálculo do 

aporte financeiro que será vertido ao fundo, para redução ou eliminação do passivo atuarial. O 

prazo para o pagamento do déficit é de, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos12. 

Isto exigirá um esforço administrativo e financeiro do gestor do ente público, mas 

que deverá ser feito, para que se possa encontrar o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme 

determina a Constituição Federal, em seu artigo 40 e legislações previdenciárias em vigor. 

 

 

SERVIÇO PASSADO 
 

É considerado serviço passado, aquele tempo anterior à entrada no regime próprio 

em que não houve contribuição para o mesmo. 

Utilizando-se novamente da linha da vida do servidor, tem-se agora, inserindo o 

tempo passado, a seguinte situação: 

 

 
 

Onde: 

a = idade inicial real ou fictícia (projetada) de contribuição. 

x = idade atual do servidor. 

r = idade projetada de aposentadoria. 

w = idade limite de recebimento da renda vitalícia, conforme tábua de mortalidade. 

x – a = tempo de serviço anterior ou passado. 

r – x = tempo que falta para aposentadoria. 

w – r = tempo previsto para pagamento do benefício. 

 

                                                 
12 Portaria 4.992/1999, Anexo I, inciso X. 

a x r w 
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O que importa, no exemplo, é o tempo entre a idade a (idade inicial de 

contribuição) e a idade x (também considerada como idade  de vinculação ou data de início de 

contribuição ao sistema previdenciário atual), isto é, o tempo anterior em que não foram vertidas 

contribuições ao sistema a que o servidor está vinculado, é chamado tempo passado ou serviço 

passado.  

No cálculo atuarial, este serviço passado pode ser dividido em custo suplementar e 

custo adicional, sendo que esta dívida previdenciária poderá ser amortizada através de aportes 

adicionais (além da contribuição normal), podendo ser através de percentual contributivo adicional 

ou de aportes adicionais anuais ou mensais, de acordo com os critérios atuariais estabelecidos no 

cálculo. 

Esta dívida existente, formada pelo tempo passado, sobre parcelas correspondentes 

a compromissos especiais existentes na data de início do regime próprio de previdência social, sem 

que tenha havido a arrecadação correspondente de contribuições, poderá ser aportada num prazo 

não superior a 35 (trinta e cinco) anos, para a integralização das reservas correspondentes, conforme 

legislação13, devendo o atuário prever estes aportes no seu cálculo. 

 

 

QUAIS OS ITENS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL QUE O GESTOR DEVE OBSERVAR?  
 

Para atingir o equilíbrio financeiro e atuarial, a legislação determina a contratação 

de cálculo atuarial. Efetuado o cálculo, o Atuário encaminha ao Município uma Avaliação Atuarial, 

que determina a linha de conduta que o gestor deve seguir com relação ao regime próprio. 

Dentre essas orientações, algumas são de vital importância, devendo ser solicitado 

ao Atuário responsável explicações, realizando o ente federativo, então, as alterações necessárias 

para atingir o equilíbrio do regime próprio. São elas: 

 

- Alíquota de equilíbrio (percentual que deverá ser descontado do servidor e ente patronal). 

- Verificar se o atuário responsável adequou o seu cálculo à Emenda Constitucional nº 41/2003, 

com relação ao percentual contributivo 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. 

                                                 
13 Portaria nº 4.992/1999, Anexo I, inciso X. 
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- Verificar se o atuário elaborou os cálculos de acordo com as exigências contidas na legislação 

previdenciária em vigor. 

- Verificar se a alíquota de equilíbrio determinada na Avaliação Atuarial está dentro da 

previsão de despesa de pessoal da LRF (60%). Não havendo tal previsão, o gestor deverá 

exigi- la do profissional responsável. 

 

 

COMO A BASE CADASTRAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEVE SER 
CONSTITUÍDA? 
 

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.  

As principais informações que devem compor a base de dados são: 

 

1. Órgão a que pertence o segurado. 

2. Nome do servidor. 

3. Matrícula do servidor. 

4. Matrícula do pensionista ou outra forma de controle instituída pelo fundo previdenciário. 

5. Matrícula do dependente ou outra forma de controle instituída pelo fundo previdenciário. 

6. Sexo. 

7. Data de nascimento. 

8. Data de admissão na Prefeitura ou órgão público. 

9. Tempo de serviço ou de contribuição anterior. 

10. Se o servidor é professor ou não. 

11. Data de ingresso no RPPS. 

12. Remuneração para efeito de contribuição do servidor ativo (valor sobre o qual incidem as 

contribuições). 

13. Remuneração para efeito de benefício do servidor ativo (valor sobre o qual é calculado o valor 

do benefício. Pode ser diferente da remuneração sobre a qual incide contribuição). 

14. Carreira do servidor. 

15. Cargo do servidor. 

16. Tempo de RGPS, antes do regime próprio, para efeitos da compensação previdenciária. 

17. Data de nascimento do cônjuge. 
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18. Número de dependentes. 

19. Data de nascimento dos dependentes. 

20. Patrimônio do fundo. 

 

Além destes dados, deve-se encaminhar a Lei de Criação do RPPS, o Plano de 

Cargos e Salários e outros documentos considerados importantes para a realização do cálculo. Cabe 

informar que os itens acima podem ser alterados, isto é, incluídos ou excluídos, de acordo com os 

parâmetros utilizados pelo Atuário.  

Deve-se esclarecer, também, que é absolutamente necessária a fidedignidade dos 

dados a serem enviados ao profissional que irá realizar o cálculo atuarial.  

 

 

GESTÃO DO RISCO ATUARIAL 
 

No dia-a-dia, em cada uma das atividades exercidas, há constante necessidade 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. 

Na área da previdência, o que se deve considerar como um evento aleatório? 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 mortalidade, também se pode 

considerar como uma situação de risco. 

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 aderentes à massa de 

participantes ou do uso de metodologias que se mostrem inadequadas. 

Além destes, há também, influenciando o equilíbrio do sistema, o risco externo, 

referente à mudanças na economia, diminuição da força de trabalho e aumento da expectativa de 

vida, oscilações nas taxas de juros, o impacto da inflação, os resultados dos investimentos no 

mercado financeiro e influências políticas e sociais. 

Desta forma, o atuário deve prever, em seu cálculo, as várias possibilidades de 

ocorrências de eventos aleatórios, para que a reserva constituída seja equilibrada.  

Por este motivo, as reavaliações atua riais são de fundamental importância para 

adequação e revisão das premissas atuariais, que podem ocorrer no período de um ano. 
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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 às alterações necessárias e no tempo correto, para a manutenção do 

seu equilíbrio. 

Deve-se, também,  observar que somente organizar o regime próprio em 

conformidade com a legislação citada, não será suficiente. Para garantir o equilíbrio financeiro e 

atuarial do seu fundo, é necessária uma administração coerente com a legislação, princ ipalmente 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. 

 

 

A FUNÇÃO DO ATUÁRIO 
 

O Atuário é o matemático especializado em cálculo de prêmios e contribuições, 

benefícios, reservas e demais avaliações inerentes aos estudos referentes a atividade de seguros, 

capitalização, previdência social e privada e áreas correlatas, onde 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 que envolvam algum tipo 

de risco, seja ele financeiro, biométrico, de acidente ou outro tipo qualquer de evento incerto. 

Diversos setores da economia utilizam-se destes resultados, principalmente os setores de: saúde, 

através dos planos privados; os seguros de ramos elementares, que são os seguros não relacionados 

com vida, como o seguro incêndio, automóvel, industrial, entre outros, e o setor previdenciário, com 

os planos de aposentadoria, pecúlio e pensão. Também é assim chamado o curso superior que visa a 

formação do Atuário. Ainda é pouco conhecida do público, apesar do assunto ser objeto de estudos 

por matemáticos e estatísticos, desde o século XVII. 

Assim, do ponto de vista prático, seu trabalho é desenvolvido, em relação aos 

regimes próprios, em três aspectos fundamentais: cálculo das obrigações ou valor total dos 

compromissos do plano previdenciário; cálculo das contribuições necessárias para financiar essas 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 39 

obrigações estimadas e a reavaliação anual dos planos previdenciários, para averiguar a realidade e 

confrontá- la com as hipóteses atuariais adotadas. 

A profissão é estabelecida pelo Decreto- lei nº 66.408, de 03/04/1970, e a 

responsabilidade profissional do atuário será apurada pelo IBA – Instituto Brasileiro de  

Atuária, por solicitação da Secretaria de Previdência Social do MPAS, independentemente de ação 

judicial cabível14. 

Por fim, cabe esclarecer que o Atuário responde pela elaboração das Notas 

Técnicas, Avaliação Atuarial, Plano de Custeio e Parecer Atuarial. Deverá ter Curso Superior em 

Ciências Atuariais e estar devidamente inscrito no IBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Portaria nº 4.992/1999, Anexo I, Inciso II. 
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NORMAS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 

REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

COMO CRIAR UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL? 
Fundamentação Legal 
Constituição Federal –art. 149, parágrafo único e art. 249 - Lei nº 9.717/98 – art. 1º e 6º 

Portaria MPAS nº 4.992/99 e suas alterações – art. 1º e art. 7º. 

 

Os RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social deverão ser criados através de 

Lei Municipal, sendo organizados com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a 

garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Para organizar um RPPS há necessidade de Lei Municipal que deverá observar os 

critérios de equilíbrio financeiro e atuarial, utilizando a legislação previdenciária vigente, normas de 

contabilidade e cálculo atuarial, sendo que este irá prever um percentual de contribuição correto 

(Alíquota de Equilíbrio), para as características inerentes dos servidores municipais. 

 

 

COMO EXTINGUIR UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL? 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 6º, inciso IX e art. 10 - Portaria MPAS nº 4.992/99 e alterações – art. 21 - 

Orientação Normativa SPS nº 03/2004, Seção VIII, art. 35. 

 

Sua extinção deverá ser feita mediante Lei Municipal. A lei não deve extinguir 

apenas a unidade gestora (Instituto, Caixa de Assistência, Fundo Previdenciário, etc.). O 

procedimento correto, em termos legais, é revogar qualquer previsão que conceda benefícios de 

aposentadoria ou pensão. É obrigatória a vinculação dos servidores ao Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS pelo ente estatal que extinguir seu Regime Próprio de Previdência Social. 

É erro imaginar que, com a extinção do fundo, a reserva existente possa ser 

utilizada 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, fazer a 

compensação previdenc iária do tempo em que os servidores contribuíram para o fundo, mas que 

agora serão aposentados pelo INSS. Esta reserva deverá ficar em conta bancária própria e não 

poderá ser utilizada para outros fins que não os da previdência. 
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Na hipótese de vinculação dos servidores ativos, antes amparados por regime 

próprio, ao RGPS, os recursos previdenciários somente poderão ser utilizados para: 

 

a) Pagamento de benefícios previdenciários já concedidos pelo regime próprio. 

b) Pagamento dos benefícios previdenciários para os quais já foram implementados os requisitos 

necessários à sua concessão15. 

c) Quitação de débitos constituídos com o INSS, até a data da lei de vinculação dos servidores 

ativos ao RGPS. 

d) Constituição do fundo previsto no art. 6º, da Lei nº 9.717/1998. 

e) Pagamentos relativos à compensação previdenciária entre regimes de que trata a Lei nº 

9.796/1999. 

  

O gestor que utilizar os recursos para outros fins que não os citados acima, estará 

sujeito às penalidades previstas na Lei nº 8.429, de 02/06/1992 – Improbidade Administrativa e Lei 

nº 10.028, de 19/10/2000. 
É importante analisar bem se é interessante para o Município a extinção de seu 

Regime Próprio de Previdência Social. É prudente procurar um atuário para uma avaliação antes da 

decisão, pois o profissional possui qualificação para proceder análise e verificar quais as reais 

condições do RPPS, podendo o gestor, então, optar pela sua extinção ou não. 

 

 

QUEM SÃO OS SERVIDORES QUE DEVEM SE FILIAR AO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS? 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 1º, inciso V - Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 2º, inciso V 

 

Os Regimes Próprios de Previdência Social devem abranger somente os servidores 

titulares de cargos efetivos, isto é, os que foram admitidos por intermédio de concurso público. 

 

                                                 
15 Os servidores titulares de cargo efetivo, que tenham ingressado no serviço público até a data de 31/12/2003, e optem 

por se aposentarem pelos critérios contidos na Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 6º, terão direito ao pagamento do 

seu benefício pela integralidade, desde que cumpram os requisitos de: 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, se 

homem, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, se mulher, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos 

de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

A estrutura necessária para implementar um regime próprio, depende das 

peculiaridades de cada ente federativo.  

Existem duas formas de implementar um regime próprio: pode ser organizado 

como um departamento interno do ente estatal, podendo utilizar toda a sua estrutura, com evidente 

redução das despesas administrativas, ou através de uma entidade autônoma, podendo ser uma 

autarquia, o que, com certeza, vai acarretar maiores despesas administrativas, as quais não poderão 

ser superiores a 2% sobre as remunerações totais dos servidores16. 

De qualquer forma, é recomendável uma estrutura sem excessos, reduzindo-se ao 

máximo as despesas administrativas, que sempre serão cobertas por contribuições dos servidores e 

ente público, com previsão atuarial, já que integram o custo total do regime próprio, desonerando o 

tesouro público desta despesa. 

Na falta de uma legislação que determine como deve ser efetivada a estrutura 

organizacional dos regimes próprios, pode ser utilizada, como modelo, a dos fundos de pensão, 

tomando-se como referência a Lei Complementar nº 108/01, que trata das questões de gestão da 

previdência complementar quando os entes públicos são empregadores. 

Neste caso, é sugerida a criação de três órgãos, que são: 

 

 

Conselho Deliberativo 

 

É o órgão máximo da estrutura organizacional e é responsável pela definição da 

política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios. É integrado por, no 

máximo, seis membros e representação paritária entre participantes17, assistidos18 e patrocinador19, 

cabendo a este a indicação do conselheiro-presidente que tem, além do seu, o voto de qualidade 

(voto de desempate) . 

                                                 
16 Lei 9.717/98, art. 6º, inciso VIII – Portaria nº 4.992/99, art. 17, §§ 3º e 4º. 
17 Entende-se como participantes, no caso dos regimes próprios, os servidores ativos. 
18 Entende-se como assistidos, no caso dos regimes próprios, os servidores inativos. 
19 Entende-se como patrocinador, no caso dos regimes próprios, o ente público patronal. 
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O mandato dos membros do conselho deliberativo será de quatro anos, permitida 

uma recondução. O conselheiro-deliberativo somente perderá o mandato em virtude de renúncia, de 

condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, que poderá 

determinar o afastamento do conselheiro até a sua conclusão. 

 

 

Conselho Fiscal 

 

O conselho fiscal é o órgão de controle interno da entidade. É integrado por, no 

máximo, quatro membros, com participação paritária entre representantes do ente patronal e de 

participantes e assistidos, cabendo a estes a indicação do conselheiro-presidente que terá, além do 

seu, o voto de qualidade. O mandato será de quatro anos, vedada a recondução, obedecendo a sua 

renovação o critério de proporcionalidade, de forma que se processe parcialmente a cada dois anos. 

 

 

Diretoria-Executiva 

 

É o órgão responsável pela administração da entidade, em conformidade com a 

política de administração traçada pelo conselho deliberativo. 

Será composta por, no máximo, seis membros, definidos em função do patrimônio 

da entidade e do seu número de participantes, inclusive assistidos. 

 

 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 40, §§§ 14, 15  e 16 – Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 5º. 

 

O ente público, desde que institua Previdência Complementar para os seus 

servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem 

concedidas pelo regime próprio, o limite máximo para os benefícios do regime geral de previdência 

social, no valor de R$ 2.508,7220. 

                                                 
20 Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 5º - Portaria MPS nº 479, de 07/05/2004. 
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Este regime deverá ser instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder 

Executivo, observando o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio das 

entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos 

participantes planos de benefícios na modalidade de contribuição definida. Somente após a 

aprovação da lei referida acima, o ente poderá fixar o limite máximo para a concessão dos 

benefícios, no valor fixado para o regime geral. 

O servidor, que tiver ingressado no serviço público, até a data da publicação do ato 

de instituição do regime de previdência complementar, somente ingressará no sistema, mediante 

prévia e expressa opção. 

 

 

UNIDADE GESTORA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 40, § 20 – Lei 10.887/2004, art. 9º - ON nº 03/2004. 

 

Entende-se como unidade gestora, a entidade ou órgão integrante da estrutura da 

administração pública de cada ente federativo que tenha por finalidade a administração, o 

gerenciamento e a operacionalização do regime próprio, incluindo a arrecadação e gestão de 

recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios de 

aposentadorias e pensões. 

O regime próprio só poderá ter uma unidade gestora em cada ente estatal e deverá 

contar com colegiado, com participação paritária de representantes e de servidores, cabendo- lhes 

acompanhar e fiscalizar a sua administração, na forma de seu regulamento. 

Também procederá, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento 

previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime e 

disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações 

atualizadas sobre receitas e despesas do respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros 

adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

 

 

 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 45 

 

CARÁTER CONTRIBUTIVO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 40 - Lei nº 9.717/98 – art. 1º, inciso II, art. 2º, art. 2º-A e art. 4º  

 

 

O Regime Próprio de Previdência Social terá caráter contributivo e solidário, 

essência da doutrina previdenciária. Não há como constituir um sistema previdenciário sem 

previsão de contribuição para formar a reserva necessária para pagamentos dos benefícios futuros.  

Entende-se como caráter contributivo a previsão expressa em lei, do respectivo 

ente, da efetiva instituição das alíquotas determinadas no cálculo atuarial e da contribuição, 

conforme parágrafo acima.  

Deverá haver repasse mensal e integral dos valores das contribuições à unidade 

gestora do regime próprio, inclusive quanto à contribuição dos inativos e pensionistas e deverá ser 

integral em cada competência, independentemente de disponibilidade financeira do regime, sendo 

vedada a compensação com passivos previdenciários ou reembolso de valores destinados à 

cobertura de insuficiências financeiras de competências anteriores, isto é, independente da situação 

financeira do sistema previdenciário, seja regime próprio ou fundo previdenciário, os repasses 

mensais deverão, rigorosamente, serem aportados ao sistema, na sua integralidade. 

A contribuição do ente estatal não poderá ser inferior ao valor da contribuição do 

servidor ativo nem exceder, a qualquer título, o dobro da contribuição do segurado. Caso estes 

limites sejam ultrapassados, os entes deverão ajustar os seus planos de benefícios e custeio, sendo o 

cálculo atuarial uma das ferramentas a ser utilizada, para retornar aos limites no exercício financeiro 

subseqüente.  

Desta forma, o regime próprio poderá ser financiado pelas seguintes fontes de 

custeio 21: 

 

a. Contribuições do poder público; 

b. Contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas; 

                                                 
21 GUSHIKEN, Luiz; FERRARI, Augusto Tadeu; FREITAS, Wanderley José de; GOMES, José Valdir; OLIVEIRA, 

Raul Miguel Freitas de. Regime Próprio de Previdência dos Servidores: como implementar? Uma Visão Prática e 

Teórica.  Brasília : MPAS, 2002. 
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c. Bens, direitos e ativos provenientes do patrimônio público (imóveis e recursos de 

privatização, por exemplo)22; 

d. Rentabilidade do patrimônio acumulado23; 

e. Eventual resultado da compensação previdenciária. 

 

 

CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 
Fundamentação Legal 

Constituição Federal – artigo 40, § 12 e artigo 195, inciso II 

 

A reforma instituída pela Emenda Constitucional nº 41/2003 prevê a contribuição 

dos inativos e pensionistas, decidindo, o Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade desta 

contribuição24. 

Desta forma, ficou decidido que, para todos os servidores inativos e pensionistas, a 

contribuição previdenciária deve incidir somente sobre a parcela dos proventos e pensões que 

exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, que na data da Emenda era de R$ 2.400,00, 

devendo ser atualizado de acordo com os mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral, 

que, em 2004, totaliza o valor de R$ 2.508,7225. 

 

 

QUEM SÃO OS SERVIDORES QUE DEVEM SE FILIAR AO REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS? 
Fundamentação Legal 
Constituição Federal – artigo 40, § 13 

Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 9º, § 1º 

 

Os servidores que não ocuparem cargos efetivos estarão obrigatoriamente 

vinculados ao INSS. São eles: 

                                                 
22 Os gestores dos Regimes Próprios devem observar que os bens patrimoniais a serem aportados pelo ente público têm 

por finalidade pagar os benefícios previdenciários, portanto, é fundamental estimar corretamente o valor desses bens, 

sua liquidez e que rendam, pelo menos, a taxa de juros atuarial adotada. 
23 Conforme Resolução nº 3.244/2004, do Conselho Monetário Nacional. 
24 ADIN nº 3.105-8. 
25 Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 5º; Portaria MPS 479, de 07/05/2004. 
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a) Exercentes de mandato eletivo – os exercentes de mandato eletivo, prefeitos e vereadores, 

podiam estar vinculados ao regime próprio de previdência social até 15/12/1998 (EC Nº 

20/98), se a legislação do município os previsse como segurados do respectivo regime. Caso 

contrário, eram segurados obrigatórios do RGPS. A partir de 16/12/98, os prefeitos e 

vereadores, sem vínculo com a Administração pelo exercício de cargo efetivo, tornaram-se 

segurados obrigatórios do RGPS, enquanto que aqueles vinculados à Administração pelo 

exercício de cargo efetivo, são segurados do regime próprio de previdência social. No caso do 

exercente de mandato eletivo possuir cargo efetivo em concomitância com o mandato eletivo, 

o agente deverá se vincular ao RGPS, pelo mandato, e ao regime próprio, pelo cargo efetivo. 

b) Servidor ocupante de cargo em comissão – o servidor ocupante 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 16/12/98. A filiação deste servidor é automática e deve ocorrer no 

momento em que for nomeado por ato administrativo. Sendo servidor ocupante de cargo 

efetivo, o mesmo fica vinculado ao regime próprio. 

c) Servidor ocupante de cargo ou função temporária – é aquele que exerce atribuição sem que 

lhe corresponda um cargo ou emprego, ou seja, é o servidor contratado temporariamente. A 

vinculação deste servidor ao RGPS, está prevista no § 13, do art. 40 da Constituição Federal. 

d) Servidor ocupante de emprego público - é aquele contratado sob regime da legislação 

trabalhista. A vinculação compulsória do empregado público ao RGPS está prevista no § 13, 

do art. 40, da Constituição Federal, na redação dada pela E.C. nº 20/98, sendo vedada a 

vinculação deste servidor a regime próprio de previdência social.  

e) Aposentados que voltam à ativa no serviço público – o aposentado, independentemente do 

regime de previdência social em que se aposentou, é segurado obrigatório do RGPS, quando 

ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, de livre provimento 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 16/12/1998. 

f) Servidores públicos estáveis não ocupantes de cargo efetivo – os servidores públicos civis da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica 

e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, em 

05/10/1988, há pelo menos 05 (cinco) anos continuados e que não tenham sido admitidos em 

concurso publico e cargos comissionados, serão considerados estáveis no serviço público. 

Estes servidores serão segurados obrigatórios do RGPS, na qualidade de empregado. 
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FILIAÇÃO A SISTEMAS DE PREVIDÊNCIA: SERVIDORES EFETIVOS, EXERCENTES 
DE MANDATO ELETIVO E SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO 
Fundamentação Legal 
Constituição Federal, art. 40 - Lei nº 9.506, de 30/10/1997 - Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e suas 
alterações - Orientação Normativa nº 03/2004, art. 13. 
 

Os servidores efetivos, exercentes de mandato eletivo e ocupantes de cargo em 

comissão, devem observar algumas normas, para a sua filiação ao regime de previdência: 

 

a) Ao servidor titular de cargo efetivo, é assegurado regime de previdência, de caráter 

contributivo e solidário, conforme o art. 40, da Constituição Federal. Inexistente ou na 

extinção deste regime, o servidor detentor de cargo efetivo deverá ser filiado, 

obrigatoriamente, ao RGPS. 

b) O exercente de mandato eletivo que ocupe cargo efetivo, deverá ser filiado ao regime 

previdenciário de origem. Se o ente público possuir regime próprio, é a este sistema 

previdenciário que deverá ser filiado. Será filiado obrigatório do regime geral, caso não se 

enquadre na situação acima. 

c) O segurado exercente de mandato de vereador que ocupe, concomitantemente, o cargo efetivo 

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

d) Segundo o artigo 40, § 13, da Constituição Federal, os exercentes, exclusivamente, de cargo 
em comissão vinculam-se exclusivamente ao RGPS. 

 

  RGPS RPPS 

1. Servidores públicos titulares de cargo efetivo em Município que possui Regime 
Próprio de Previdência Social. 

 X 

2. Servidores públicos titulares de cargo efetivo em Município onde não há 
Regime Próprio de Previdência Social. 

X  

3. Servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão. X  

4. Servidores públicos titulares de cargo efetivo e concomitantemente, ocupantes 
de cargo em comissão. 

 X 

5. Servidores públicos titulares de cargo efetivo no exercício de mandato eletivo.  X 

6. Agentes políticos no exercício de mandato eletivo, que não possuem titularidade 
de cargo efetivo na administração pública. 

X  

7. Vereadores que exercem, concomitantemente, a vereança e cargo efetivo na 
administração pública. 

X X 

8. Vereadores no exercício exclusivo de mandato eletivo.  X  
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 1º, inciso III - Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 2º, inciso III – Orientação 

Normativa nº 03/2004, seção VIII, art. 33. 

 

As contribuições, tanto dos servidores quanto dos entes patronais, bem como os 

recursos vinculados ao RPPS, somente poderão ser utilizados para pagamento de benefícios 

previdenciários dos respectivos regimes, com exceção da taxa de administração. 

 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
Fundamentação Legal 

Lei nº 9.717/98 – art. 6º, inciso VIII - Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 17, §§ 3º e 4º 

 

 

A legislação previdenciária estabelece uma taxa de administração com o objetivo 

de reunir recursos financeiros para fazer frente a certos gastos da entidade central, denominada de 

despesa administrativa, na manutenção e operacionalização do sistema previdenciário. 

O valor da taxa não poderá exceder a 2% (dois por cento) do valor total da 

remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência 

social, relativamente ao exercício anterior. Na verificação do atendimento ao limite definido 

anteriormente, não serão computadas as despesas decorrentes exclusivamente do resultado das 

aplicações de recursos em ativos financeiros, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

Pode-se considerar como despesas administrativas o somatório das despesas 

realizadas pelo regime próprio com suas atividades administrativas. Pode-se utilizar, também, como 

exemplo de despesas administrativas, as despesas extraídas do Plano de Contas instituído pela 

Portaria nº 916, de 15/07/2003 e suas alterações.  

O gestor do regime próprio deve solicitar ao atuário responsável, a previsão da taxa 

de administração em seu cálculo atuaria l, para a observância do equilíbrio financeiro e atuarial entre 

a arrecadação, despesas administrativas e pagamento dos benefícios. 
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NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 1º, inciso IV - Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 2º, inciso IV 

 

A instituição de um número mínimo de segurados é necessária para viabilizar 

atuarialmente a distribuição de riscos de um plano de benefícios, sem a necessidade de resseguros, 

isto é, se o sistema contar com um número muito pequeno de segurados (servidores), ele não terá 

capacidade de garantir alguns riscos, sendo necessária a contratação de uma instituição, a 

resseguradora, que funcionaria como um avalista se o sistema quebrar.  

Através da avaliação atuarial inicial, o gestor público terá toda orientação 

necessária para avaliar se o seu regime próprio de previdência é viável, com o número de servidores 

existentes em seu Município. 

 

 

RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/1998, art. 2º, § 1º e art. 10. 

 

O responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários é o ente estatal, 

mesmo não tendo sido constituída a reserva matemática necessária para o pagamento.  

 

 

ABONO DE PERMANÊNCIA 
Fundamentação Legal 

Constituição Federal, artigo 40, § 19 - Emenda Constitucional nº 41/2003 – art. 2º, § 5º e art. 3º, § 

1º - Orientação Normativa nº 03/2003, capitulo V. 

 

O segurado ativo, que tenha completado as exigências para aposentadoria 

voluntária e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria 

compulsória. O recebimento deste abono, não constitui impedimento à concessão do benefício de 

aposentadoria de acordo com outra regra, desde que cumprido os requisitos previstos em lei. 

A concessão do abono de permanência, procede nos seguintes casos: 
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1) Para o servidor que cumpra com os requisitos contidos na CF, art. 40, § 19 (regra permanente 

– aplicável ao servidor que ingressou no serviço público após a data de 31/12/2003 e que não 

optou pelas regras de transição):  

 

Se homem: 

- 60 anos de idade; 

- 35 anos de contribuição; 

- 10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

- 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Se mulher: 

- 55 anos de idade; 

- 30 anos de contribuição; 

- 10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

- 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

 

Professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, terá redução de 5 anos nos critério de 

idade e tempo de contribuição26. 

 

2) Para o servidor que cumpra com os requisitos contidos na Emenda Constitucional nº 41/2003, 

art. 2º, § 5º (regra de transição – para aquele servidor que ingressou no serviço público antes 

da data da promulgação da EC nº 20/1998, em 16/12/1998):  

 

Se homem: 

- 53 anos de idade; 

- 35 anos de contribuição; 

- 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

- Acréscimo de 20% no tempo faltante, que a partir de 16/12/1998 (pedágio), faltaria para 

atingir o total do tempo de contribuição exigido. 

Se mulher: 

- 48 anos de idade; 

                                                 
26 Constituição Federal, art. 40, § 5º. 
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- 30 anos de contribuição; 

- 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

- Acréscimo de 20% no tempo faltante, que a partir de 16/12/1998 (pedágio), faltaria para 

atingir o total do tempo de contribuição exigido. 

 

3) Para o servidor que cumpra com os requisitos contidos na Emenda Constitucional nº 41/2003, 

art. 3º, § 1º (regra de transição – para aquele servidor que, em 31/12/2003, já tenha 

completado as exigências para se aposentar, desde que permaneça em atividade, até a 

aposentadoria voluntária ou compulsória):  

 

Se homem: 

- 30 anos de contribuição. 

Se mulher: 

- 25 anos de contribuição. 

 

O pagamento do abono de permanência, ao regime próprio, é de responsabilidade 

do respectivo ente federativo e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do 

benefício, mediante opção expressa, do servidor, pela permanência em atividade. 

 

 

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
Fundamentação Legal 
Constituição Federal, art. 201, § 9º - Lei nº 9.796/99 - Decreto nº 3.112/99 

Portaria MPAS nº 6.209/99 

 

A Compensação Previdenciária é um acerto de contas do Regime Geral da 

Previdência Social com os Regimes Próprios de Previdência Social dos entes federativos. Assim, 

trabalhadores que contribuíram durante boa parte da vida laboral para um determinado regime e 

mudam para outro, embora tenham os benefícios proporcionados pelo último, este não recebia a 

compensação do tempo de serviço do outro regime. Hoje, a compensação previdenciária possibilita 

o acerto de tempo entre os sistemas. 

Por exemplo: um trabalhador que foi empregado durante 25 anos de uma empresa 

privada, mas que foi aprovado em concurso público de um município, que tem regime próprio. Esse 
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trabalhador, agora servidor público, trabalhou mais 10 anos e aposentou-se. Isso quer dizer que, 

após 35 anos, ele teve 25 anos de serviço na iniciativa privada e 10 anos no serviço público. A 

constituição garante a esse servidor aposentadoria integral, apesar de ter contribuído ao regime 

próprio apenas 10 anos. O período de 25 anos, feito ao INSS é, portanto, objeto de compensação 

previdenciária.  

A Compensação Previdenciária é utilizada para benefícios de aposentadoria e 

pensão. No benefício de pensão, entretanto, só existe a compensação se o servidor estiver 

aposentado desde 05/10/1988 e em manutenção em 06/05/1999. Não estão incluídas as 

aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou moléstia 

grave, contagiosa ou incurável. Não haverá compensação para tempo concomitante, isto é, quando o 

segurado trabalhou ao mesmo tempo na iniciativa privada e no setor público. 

Os regimes são divididos em dois grupos: 

 

- Regime Instituidor: é o responsável pela concessão e pagamento do benefício de 

aposentadoria ou pensão ao segurado ou a seus dependentes, com contagem de tempo de 

contribuição no regime de origem. 

- Regime de Origem: é aquele ao qual o segurado esteve vinculado sem que dele receba 

aposentadoria ou tenha pensão para dependentes.  

 

Concluindo, o Regime de Origem vai repassar ao Regime Instituidor a parte que o 

servidor contribuiu ao seu regime. 

A compensação previdenciária não se aplica aos Regimes Próprios de Previdência 

Social dos Municípios, que não atendam aos critérios e limites previstos na Lei 9.717/98.  

 

 

PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS 
Fundamentação Legal 
EC nº 20/98, art. 37, § 10 

 

Não é mais permitida a acumulação de benefícios de aposentadoria com 

remuneração de cargo público. Isto quer dizer que, um servidor, funcionário de um Município e 

aposentado pelo mesmo, não poderá ingressar no serviço público e acumular sua aposentadoria e a 

remuneração no novo cargo. Ele pode ingressar no serviço público, inclusive via concurso, desde 
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que abra mão de sua aposentadoria anterior, contando este tempo para sua nova aposentadoria e 

cumprindo os requisitos legais para receber novamente o benefício. 

Existem algumas exceções, que são os cargos acumuláveis (médicos, professores), 

eletivos (aqueles que são eleitos por voto popular) e de livre nomeação (cargos em comissão), bem 

como para servidores, militares, inativos e membros de poder que tenham ingressado novamente no 

serviço público, por concurso, até 16/12/1998. 

Está também proibida a concessão de mais de uma aposentadoria pelos regimes 

próprios, salvo os cargos acumuláveis. As medidas, porém, respeitam o direito adquirido dos 

servidores. 

 

 

PROIBIÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO FICTÍCIO 
Fundamentação Legal 
Constituição Federal, art. 40, § 10 

 

A reforma da previdência, instituída pela Emenda Constitucional nº 20/98, proibiu 

a contagem de tempo fictício. Hoje só vale, para fins de concessão de aposentadoria, o tempo em 

que tenha havido, efetivamente, caráter contributivo. 

O caput do art. 40, da Constituição Federal, institui a obrigatoriedade do equilíbrio 

financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. Se há contagem de tempo, mas não a sua efetiva 

contribuição, que é o caso do tempo fictício, o desequilíbrio provocado nas contas dos regimes 

próprios aumentará o déficit previdenciário, que, a curto e médio prazo, poderá inviabilizar o 

pagamento dos benefícios. 

 

 

LIMITAÇÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 
DO SERVIDOR EM ATIVIDADE. 
Fundamentação Legal 
Constituição Federal, art. 40, § 2º e § 3º 
Lei nº 9.717/98, art. 1º, inciso X  -  Lei nº 10.887/2004, art. 4º, § 2º 
 

 

Durante muito tempo, a legislação permitiu que as aposentadorias pagas pelo 

serviço público fossem superiores à remuneração recebida pelo servidor na atividade. Essa 

distorção na lei implicava em falta de incentivo ao trabalho e um estímulo para a aposentadoria 
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precoce, pois fazia com que os servidores deixassem o serviço público no período de maior 

produtividade. 

As mudanças feitas na legislação colocaram um fim nisso. Com a reforma 

instituída pela Emenda Constitucional nº 20/1998, vedou-se que o cálculo do benefício levasse em 

conta a remuneração paga em função de confiança, cargo comissionado ou do local do trabalho, 

exceto quando tais parcelas integrassem a remuneração de contribuição do servidor. O valor da 

aposentadoria incluía apenas a remuneração recebida no cargo efetivo e vantagens de caráter 

pessoal. 

A Emenda Constitucional nº 41/2003 veio enfatizar, através da Lei nº 10.887/2004, 

esta normatização. Parcelas recebidas em decorrência de cargo em comissão ou função gratificada e 

parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, estão excluídas da base de 

contribuição a não ser que o servidor efetivo opte por incluí- las no cálculo do benefício a ser 

concedido, havendo, então, a respectiva contribuição sobre estas parcelas, desde que cumpra os 

requisitos contidos no art. 2º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e, que os proventos de 

aposentadoria e pensão, não excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão27. 

 

 

TETOS E SUBTETOS 
Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 37, inciso XI 

 

O artigo 37 da Constituição Federal impõe limites para a remuneração e o subsídio 

dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e 

fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 

pensões ou outra espécie remuneratória, recebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 

pessoais ou de qualquer outra natureza. 

Este teto e subtetos não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite: 

 

 

                                                 
27 Constituição Federal, art. 40, § 2º. 
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1. Municípios  

Subsídio do Prefeito. 

 

2. Estados e Distrito Federal 

- Poder Executivo – subsídio do Governador. 

- Poder Legislativo – subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais. 

- Poder Judiciário – subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 

90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Este limite também é aplicável aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 

aos Defensores Públicos. 

 

 

CONTA BANCÁRIA DISTINTA DA CONTA DO TESOURO MUNICIPAL 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 6º, inciso II 

 

A reserva matemática constituída pelos Regimes Próprios de Previdência Social 

deve ser utilizada somente para pagamento dos benefícios previdenciário s. Por este motivo, o 

montante acumulado para pagamento das aposentadorias não pode ser envolvido com os recursos 

do tesouro municipal. 

Para evitar que isto ocorra, a legislação prevê que os regimes próprios possuam 

contas bancárias distintas da conta do tesouro municipal, inclusive quando os Municípios 

resolverem extinguir os seus regimes. 

Deste modo, as disponibilidades de caixa do regime próprio, mesmo que 

vinculadas a fundos específicos, devem ser depositadas em contas separadas das demais 

disponibilidades do ente federativo. 

Os Municípios que não cumprirem esta determinação estarão sujeitos às 

penalidades previstas em lei.  
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PROIBIÇÃO DE CONSÓRCIO E CONVÊNIO 
Fundamentação Legal 
Portaria MPAS nº 4.992/99 e alterações – art. 11 

 

É proibido consórcio e convênio, na forma de associação, entre Estados, Estados e 

Municípios e entre Municípios. Antes era comum a prática de consórcio ou convênio entre entes 

estatais para pagamento de benefícios previdenciários. Essa forma de associação está sujeita a uma 

série de ingerências políticas que a fragiliza e acaba por tornar o sistema previdenciário 

extremamente precário. Além disso, os regimes próprios devem reunir condições para seu auto-

financiamento sem precisar lançar mão desse tipo de artifício.  

No entanto, os convênios, consórcios ou outras formas de associação existentes 

antes da vigência da Lei nº 9.717/98, deverão garantir integralmente o pagamento dos benefícios já 

concedidos, bem como daqueles cujos requisitos necessários para a sua concessão foram 

implementados até o dia 27/11/1998, data da edição da citada lei, sendo vedada a concessão de 

novos benefícios a partir desta data. 

 

 

PLANO DE BENEFÍCIOS EQUIVALENTE AO DO INSS 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 5º - Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 16 

 

Os benefícios concedidos pelos Regimes Próprios de Previdência Social têm que 

ser iguais aos do INSS, eliminando possíveis privilégios para uma categoria de trabalhadores e 

aproximando os sistemas de previdência do servidor público e do setor privado. Os benefícios 

concedidos aos participantes são: 

 

I – quanto ao servidor: 

- aposentadoria por invalidez;  

- aposentadoria compulsória; 

- aposentadoria por idade e tempo de contribuição;  

- aposentadoria voluntária por idade; 

- aposentadoria especial; 

- auxílio-doença;  

- salário-família;  
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- salário-maternidade. 

II – quanto ao dependente: 

- pensão por morte; 

- auxílio-reclusão. 

 

São considerados dependentes: o cônjuge, a companheira, o companheiro, os filhos 

não emancipados menores de 21 ou inválidos, os pais, o irmão não emancipado menor de 21 ou 

inválido.  

 

 

SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE 
Fundamentação Legal 
Lei 9.717/98, art. 1º-A 

 

O servidor público, titular de cargo efetivo e filiado a Regime Próprio de 

Previdência Social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem 

ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. 

 

 

UNIFICAÇÃO DE REGIME  
Fundamentação Legal 
Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 10 

 

Só deve haver um regime de previdência social por ente estatal, incluindo todos os 

funcionários do Executivo, Legislativo, Judiciário, respectivas autarquias e fundações. É vedada, 

também, a existência de mais de uma unidade gestora do respectivo regime.  

 

 

SEPARAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Fundamentação Legal 
Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 8º, art. 16, § 1º 

 

Antigamente, a legislação permitia que os sistemas de previdência e saúde 

coexistissem em uma mesma conta.  
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A previdência tem por objetivo a reposição da renda do segurado no caso da perda 

parcial ou total da sua capacidade laboral. Saúde é assistência médica. Além disso, parte expressiva 

das reservas previdenciárias era aplicada nos gastos com saúde e, como estes regimes (previdência e 

saúde) cobrem riscos diferentes, possuindo lógicas de financiamento específicos, a legislação foi 

alterada e separou o custeio da saúde e da Previdência. 

Caso o Município escolha assegurar prestação de assistência médica aos 

servidores, deve fazê- lo por meio de contribuição distinta, havendo a necessidade da elaboração de 

cálculo atuarial distinto do cálculo atuarial previdenciário, pois, como foi dito anteriormente, os 

riscos são diferentes. 

 

 

TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98, art. 6º, inciso V e LRF, art. 43, § 2º, inciso II 

 

É proibida a transfe rência dos recursos dos regimes de previdência para qualquer 

outra finalidade que não seja o pagamento de benefícios previdenciários ou despesas 

administrativas do fundo ou da conta. 

Além disso, é proibida a utilização de recursos dos fundos previdenciários para 

empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, a entidades da administração indireta (empresas controladas), bem como para os 

respectivos segurados. 

  

 

FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 6º - Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 17 

 

O Fundo Previdenciário, instituído pela Administração Pública ou qualquer de seus 

órgãos, não possui personalidade jurídica própria. Ele não tem autonomia e será sempre vinculado e 

subordinado a algum órgão da Administração.  

A manutenção do Fundo deve ser feita por meio de seus recursos e estes não 

poderão ser utilizados para outros fins que não os previdenciários. Tal vedação existe para evitar o 

chamado desvio de finalidade, ou seja, o emprego de dotação orçamentária em despesa diversa 
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daquela a que foi legalmente destinada. Este procedimento, além de ser uma irregularidade 

administrativa, constitui-se em crime contra a Administração Pública. 

Os fundos devem assegurar a manutenção do pagamento dos benefícios 

previdenciários. Para constituir um fundo serão necessárias contribuições, bens, direitos e ativos 

para o pagamento de aposentadorias e pensões de seus servidores e respectivos dependentes. Para 

capitalização destes fundos, é possível utilizar recursos provenientes da privatização de empresas 

estatais, das concessões de serviços públicos, dos ativos não operacionais e dos créditos da dívida 

ativa. 

Os fundos previdenciários constituídos devem observar os seguintes preceitos e 

critérios: 

 

a) Existência de conta bancária distinta da conta do Tesouro da unidade federativa. 

b) Aplicação dos recursos conforme estabelecido pela Resolução CMN nº 3.244/2004. 

c) Vedação da utilização de recursos do fundo para empréstimos de qualquer natureza, inclusive 

à  União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração 

indireta e aos respectivos segurados e beneficiários. 

d) Vedação da aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do Governo 

Federal. 

e) Avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em 

conformidade com a Lei nº 4.320/64 e alterações. 

f) Estabelecimento de limites para a taxa de administração, que não poderá exceder a 2% (dois 

por cento) do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao 

regime próprio, relativamente ao exercício financeiro anterior. 

g) Constituição e extinção do fundo mediante lei do ente federativo. 

 

 

GERENCIAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PELO MUNICÍPIO 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 1º e 6º 

 

O Município poderá instituir sistema previdenciário e gerenciá-lo, desde que 

observe os critérios exigidos na legislação constante no tópico, Legislação Previdenciária, deste 

Manual e, adicionalmente, os seguintes preceitos: 
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a. Existência de conta distinta da conta do tesouro municipal. 

b. Recolhimento e repasse das contribuições servidor e patronal para conta bancária específica. 

c. Não utilização dos recursos do fundo para outros fins que não os previdenciários, mesmo na 

sua extinção. 

d. Realização de avaliação atuarial inicial e reavaliações em cada balanço. 

e. Aplicação de recursos conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. 

f. Não utilização dos recursos do fundo para empréstimos de qualquer natureza. 

g. Não aplicação dos recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do Governo Federal. 

h. Limite de taxa de administração a 2% da folha salarial. 

i. Constituição e extinção do sistema mediante lei. 

 

O gerenciamento do sistema previdenciário, pelo Município, deve ser organizado 

observando-se normas rígidas, para garantia do equilíbrio financeiro e atuarial. Este equilíbrio 

ocorrerá se houver, por parte do ente federativo, a visão de que os recursos vinculados ao Executivo 

Municipal (tesouro municipal) deverão ser administrados em separado daqueles provenientes do 

regime próprio. Este recurso previdenciário (atuarialmente chamado de reserva matemática) é 

calculado e constituído para garantir o pagamento dos benefícios, quando os servidores vierem a se 

aposentar. É comum o Município não possuir nenhum aposentado ou pensionista e haver o acúmulo 

de uma reserva matemática considerável. Há de se entender que, mesmo não havendo aposentados e 

pensionistas no momento atual, eles virão a receber o seu benefício daqui a 5, 10, 15 ou 30 anos. 

Nesse momento, o recurso deverá estar disponível, pois foi constituído para garantir o benefício 

futuro, que é a aposentadoria do servidor, pelo resto de sua vida (vitalícia), podendo ainda, gerar 

uma pensão, no caso de falecimento do mesmo. Assim, os recursos do tesouro municipal devem ser 

direcionados para arcar com as despesas de saúde, educação, segurança, etc, mas, se esta reserva 

não se constituir ou for utilizada para outro fim, o tesouro municipal deverá arcar, também, com as 

aposentadorias, diminuindo, neste caso, o direcionamento dos recursos para os setores acima 

mencionados. 
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QUITAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 
Fundamentação Legal 
Orientação Normativa MPAS nº 03/2004, art. 70 

 

Quando da constituição de um regime próprio de previdência social, deve-se 

captar, ao longo de sua existência, recursos financeiros suficientes para fazer frente aos pagamentos 

dos benefícios concedidos e dos benefícios a conceder. 

Neste sentido, alerta-se para o contido na Orientação Normativa nº 03/2004, de que 

a quitação de débitos da dívida previdenciária do ente para com o regime próprio não poderá ser 

feita mediante dação em pagamento com bens móveis e imóveis de qualquer natureza, ações ou 

outros títulos. 

Entende-se, então, que tendo o ente um imóvel que pode ser utilizado para quitar a 

totalidade ou parte de sua dívida previdenciária para com o regime próprio, deve procurar 

transformá-lo em recursos financeiros (dinheiro), para então, com este valor constituído, quitar a 

sua dívida. 

Deve-se observar que o valor desta dívida previdenciária (tecnicamente chamado 

de passivo atuarial), consta no cálculo atuarial enviado ao Município, inclusive quanto o ente deve 

aportar ao regime próprio e de que forma deve ser feita esta amortização. 

 

 

PUBLICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 1º, inc.VIII; art. 2º, §§§ 3º, 5º e 6º 

Portaria MPAS nº 4.992/99, art. 2º, inc. VI, VII e VIII; art. 12, § 1º e art. 14 

 

O regime de previdência do servidor dá pleno acesso do segurado às informações 

relativas à sua gestão, devendo publicar demonstrativo financeiro e orçamentário do regime próprio, 

contendo valores das contribuições, das despesas e receita previdenciária acumulada no exercício 

financeiro em curso. 

O servidor também pode ter conhecimento dos valo res depositados em conta 

própria, ao longo da sua vida funcional. É garantido o acesso a essas informações, mediante extrato 

anual de prestação de contas.  
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CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 
Fundamentação Legal 
Portaria nº 2.346/01 - Decreto nº 3.788/01 

 

O Ministério da Previdência e Assistência Social emitirá o Certificado de 

Regularidade Previdência (CRP) aos Regimes Próprios de Previdência Social, quando cumpridos os 

critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/98. O CRP foi implementado por meio do 

Decreto n.º 3.788, de 11/04/2001 e regulamentado pela Portaria nº 2.346, de 10/07/2001.  

O CRP é o documento que atesta a regularidade do regime de previdência social 

dos servidores titulares de cargos efetivos de um Estado ou Município. Será exigido nas seguintes 

situações28: 

 

- Realização de transferências voluntárias de recursos pela União, excetuando-se aquelas 

relativas às ações de educação, saúde e assistência social;  

- Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de 

empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral, de órgãos ou entidades da 

Administração direta e indireta da União;  

- Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;  

- Pagamentos dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em razão do 

disposto na Lei nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral 

de Previdência Social 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 dá outras providências.  

 

Para obter o CRP, o ente federativo, Estado ou Município, deve encaminhar, para 

análise e atualização do Cadastro de Regime Próprio de Previdência Social, à Secretaria de 

Previdência Social (SPS) do Ministério da Previdência e Assistência Social, a legislação específica 

que trata da previdência, regime jurídico dos servidores, Constituição Estadual ou Lei Orgânica, 

inclusive quando ocorrer a extinção do regime próprio. O ente federativo que não encaminhar à SPS 

toda a legislação que regulamenta ou extingue o regime próprio não receberá o CRP.  

 

 

                                                 
28 Portaria nº 2.346/2001, art. 5º. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 64 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 6º, inciso IV - LRF – art. 43, §§ 1º e 2º 

Resolução CMN nº 3.244/04, de 28 de outubro de 2004. 

 

A aplicação das reservas dos Regimes Próprios de Previdência Social e dos fundos 

com finalidade previdenciária, nos termos previstos na Lei nº 9.717/98, deve seguir as instruções e 

normas do Conselho Monetário Nacional, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, 

solvência e liquidez. 

Os recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social devem 

ser alocados em quaisquer dos seguintes segmentos de aplicação: 

 

I - segmento de renda fixa; 

II - segmento de renda variável; 

III - segmento de imóveis. 

 

Consideram-se recursos em moeda corrente as contribuições dos patrocinadores, 

dos segurados civis e militares, ativos e inativos, e dos pensionistas, os resgates das aplicações 

financeiras e os aportes de qualquer natureza em espécie, bem como os recursos provenientes das 

alienações de patrimônio vinculado ao regime próprio de previdência social na forma de bens, 

direitos ou ativos de qualquer natureza. 

No segmento de renda fixa, os recursos em moeda corrente dos regimes próprios 

de previdência social devem ser aplicados, isolada ou cumulativamente: 

 

I - até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do 

Brasil; 

II - até 80% (oitenta por cento) em: 

 

a) quotas de fundos de investimento referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa; 

b) quotas de fundos de investimento cujas carteiras estejam representadas exclusivamente, de 

forma direta ou indireta, por: 

-  títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil; 

-  certificados de depósito bancário, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário de 

emissão de instituição financeira, desde que considerada, pela instituição administradora 
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ou gestora da carteira do fundo, com base em classificação efetuada por agência 

classificadora de risco em funcionamento no País, como de baixo risco de crédito, 

observado o máximo de 30% (trinta por cento) da carteira do fundo; 

-  quotas de fundos de curto prazo, observado o máximo de 20% (vinte por cento) dos 

recursos em moeda corrente do regime próprio de previdência social; 

III - até 20% (vinte por cento) em depósitos de poupança em instituição financeira, desde que 

considerada, pelos responsáveis pela gestão dos recursos do regime próprio de previdência 

social, com base em classificação efetuada por agência classificadora de risco em 

funcionamento no País, como de baixo risco de crédito; 

IV - até 15% (quinze por cento) em quotas de fundos de Investimento de renda fixa, desde que 

considerados, pelos responsáveis pela gestão dos recursos do regime próprio de previdência 

social, com base em classificação efetuada por agência classificadora de risco em 

funcionamento no País, como de baixo risco de crédito. 

 

O somatório das aplicações em títulos e ativos financeiros que não os de emissão 

do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil, por intermédio de fundos de investimento, fica 

limitado a 40% (quarenta por cento) dos recursos do regime próprio de previdência social. 

No segmento de renda variável, os recursos em moeda corrente dos regimes 

próprios de previdência social devem ser aplicados, observado o limite de 20% (vinte por cento), 

exclusivamente em quotas de fundos de investimento referenc iados em índices do mercado de 

ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto. 

No segmento de imóveis, as aplicações dos regimes próprios de previdência social 

devem ser efetuadas exclusivamente em quotas de fundos de investimento imobiliário. Admite-se a 

integralização de quotas de fundos de investimento imobiliário exclusivamente com terrenos ou 

outros imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social. 

A atividade de gestão da aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdênc ia 

social deve ser desempenhada de acordo com uma das seguintes formas: 

 

a) gestão própria, quando a aplicação dos recursos for realizada pela própria entidade gestora do 

regime próprio de previdência social; 

b)  gestão por entidades credenciadas, quando a aplicação dos recursos for realizada por 

instituição(ões) financeira(s) ou outra(s) instituição(ões) autorizada(s) a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil, autorizada(s) pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício 

profissional de administração de carteira, instituição(ões) administradora(s) selecionada(s) 
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mediante processo de credenciamento que deve levar em consideração, como critérios mínimos, a 

solidez patrimonial, o volume de recursos administrados e a experiência no exercício da atividade 

de administração de recursos de terceiros; 

c) gestão mista, quando a aplicação dos recursos for realizada, parte pela  entidade gestora do regime 

próprio de previdência social e parte por instituição(ões) financeiras(s) selecionada(s) mediante 

processo de credenciamento, observados os mesmos critérios definidos no item b. 

 

A instituição administradora deve apresentar ao regime próprio de previdência social, 

no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das 

aplicações. 

Os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social devem realizar, 

no mínimo semestralmente, avaliação do desempenho das aplicações a cargo da(s) instituição(ões) 

administradora(s), podendo rescindir o correspondente contrato de administração quando verificada 

performance insatisfatória por dois períodos consecutivos, conforme critérios estabelecidos no próprio 

contrato. 

É permitida a utilização dos recursos dos regimes próprios de previdência social em 

gastos com a manutenção de bens móveis e imóveis a eles vinculados, até o limite anual de 2% (dois por 

cento) do valor total da carteira de imóveis e desde que atendam ao objetivo de capitalização dos 

referidos regimes, mediante operações de aluguel, de renda e de alienação. 

Os recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser discriminados, 

controlados e contabilizados de forma individualizada, devidamente segregados daqueles do ente 

patrocinador. 

Os responsáveis pela gestão dos regimes próprios de previdência social, devem 

elaborar relatórios trimestrais das operações de aquisição e de venda dos títulos, valores mobiliários e 

demais ativos alocados nos diversos segmentos  (renda fixa, renda variável e imóveis), com o objetivo 

de documentar e acompanhar a aplicação de seus recursos.  

Os regimes próprios de previdência social que possuírem em suas carteiras, na data da 

entrada em vigor desta resolução, aplicações em títulos, valores mobiliários e demais ativos financeiros 

ou modalidades operacionais que não os previstos nos  segmentos de rendas variáveis e de renda fixa, 

devem enquadrar-se nas condições estabelecidas nesta resolução até 30 de junho de 2005. 

Os cálculos atuariais prevêem uma taxa real de 6% (seis por cento) ao ano. Desta 

forma, os recursos previdenciários devem capitalizar, no mínimo, este percentual no decorrer do 

período citado. Se houver rendimento maior do que a taxa atuarial, ele deve ser considerado como 

provisão para o futuro, pois pode haver, em outros períodos, capitalização menor, em se 

considerando que a economia e o mercado financeiro são extremamente voláteis. A verificação de 
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qual a melhor forma de aplicação dos recursos, de acordo com as normas do Conselho Monetário 

Nacional, é necessária para que a capitalização mínima exigida seja cumprida. 

A gestão dos recursos financeiros do regime próprio exige especialização técnica e 

conhecimentos a respeito de mercado financeiro e dos mecanismos utilizados na avaliação do risco 

e da rentabilidade, sempre procurando preservar a liquidez e solvência dos recursos, obtendo o 

máximo retorno ao menor risco, sempre atendendo aos parâmetros atuariais (taxa de juros de 6% 

a.a.) e aos princípios da prudência e segurança, pois estes recursos são constituídos, exclusivamente, 

para o pagamento dos benefícios futuros dos servidores. 

 

 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.717/98 – art. 6º, inciso IV - LRF – art. 43, §§ 1º e 2º 

Resolução CMN nº 3.244/04, de 28 de outubro de 2004. 

 

Na escolha da instituição financeira, o regime próprio precisará observar os 

critérios mínimos de solidez patrimonial, volume de recursos administrados e a experiência em 

administrar dinheiro de terceiros além do “rating” da instituição.  

O “rating” é uma classificação atribuída a empresas ou países analisados, que serve 

como um indicador de risco para quem investir em determinado país ou empresa. São feitas análises 

de risco de instituições públicas e privadas, financeiras ou não. Por isso, avaliar o “rating” da 

instituição financeira, que irá gerir os recursos previdenciários municipais, é de fundamental 

importância para avaliar a solidez desta instituição. 

O gestor do regime deverá ser informado, mensalmente, pela instituição 

administradora, sobre a rentabilidade e risco das aplicações. 

Deve-se cobrar, das instituições administradoras, o encaminhamento de avaliação 

de desempenho das aplicações, aos regimes próprios, no mínimo, semestralmente. Caso se verifique 

resultado insatisfatório por dois períodos consecutivos, poderá haver rescisão de contrato, conforme 

critérios estabelecidos.  

É importante observar se os recursos previdenciários estão em aplicações de risco. 

As aplicações de risco são as que mais remuneram no mercado, porém, há de se ponderar que este 

tipo de aplicação não deve ser feita com recursos previdenciários, pois pode-se ganhar ou perder 

muito. No caso previdenciário, o risco de perda deve ser praticamente nulo, pois a constituição da 

reserva matemática, equilibrada financeira e atuarialmente, é de efetiva importância para a garantia 
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do pagamento dos benefícios e, na possibilidade de uma aplicação mal feita, decorrer em perdas 

para o fundo previdenciário, este equilíbrio deixará de existir, podendo haver, neste caso, uma 

responsabilização do ordenador da despesa ou gestor previdenciário. 
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

 

A entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, com a sua 

publicação no Diário Oficial da União, de 31/12/2003, estabelece expressamente, no plano 

constitucional, uma política previdenciária de caráter contribut ivo e solidário. Solidário porque 

pressupõe a participação de todos, servidores ativos e inativos, pensionistas e o ente público, como 

co-responsáveis em decorrência da vontade geral que se materializa na lei. Contributivo porque os 

benefícios previdenciários não constituem uma benesse estatal, mas um direito à contraprestação 

adquirido, passo a passo, pelo segurado, ao longo da sua vida funcional, mediante uma 

contribuição. A Emenda Constitucional nº 20/98 já havia introduzido o pressuposto da contribuição 

obrigatória em substituição ao tempo de serviço para obtenção da inatividade. A inovação da 

Emenda Constitucional nº 41/03 se apresenta na solidariedade expressamente constante da sua 

redação, traduzida na obrigatoriedade de contribuição do ente público, dos inativos e pensionistas. 

A reforma previdenciária foi promovida com a pretensão de assegurar o caráter 

eqüitativo e protetor do sistema, bem como a sua auto-sustentabilidade29. 

Pretendeu-se reduzir as distinções entre os benefícios destinados aos trabalhadores 

do setor público e do privado, de modo a garantir a proteção aos segurados futuros, adotando 

medidas como o estabelecimento de novas regras de idade mínima para a aposentação, a fim de 

evitar a saída precoce do serviço público diante do aumento da expectativa de vida. Igualmente, 

estabeleceu-se o desconto previdenciário de inativos e pensionistas. A constitucionalidade de tal 

desconto, inicialmente questionada, foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em nome da 

solidariedade do sistema previdenc iário, que deve ser custeado pela totalidade da sociedade, 

segundo a decisão do STF. 

As aposentadorias deixam de ser fixadas pelo valor da última remuneração e 

passam a ser calculadas tomando como base uma média aritmética simples das maiores 

remunerações de período determinado no texto constitucional, adotando-se pois, nos Regimes 

                                                 
29 A auto-sustentabilidade do sistema se caracteriza pela circunstância de que este deve manter o pagamento dos 

benefícios prometidos, contando apenas com a contribuição de seus participantes, evitando o uso de recursos fiscais, 

utilizando-os apenas nos limites predeterminados pelos orçamentos públicos, ou seja, sem que se incorra em déficits. 

(BORGES, Mauro Ribeiro. Previdência Funcional & Regimes Próprios de Previdência. Curitiba : Ed. Juruá, 2003.) 
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Próprios30, procedimento similar ao adotado para o cálculo do benefício no Regime Geral da 

Previdência Social. Segundo o art. 40, § 3º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 

20/98, “para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 

consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes 

de previdência de que tratam este artigo (regimes próprios) e o art. 201 (regime geral), na forma 

da lei”. Ressalta-se, dessa forma, o caráter contributivo do sistema. 

O valor da remuneração considerada no cálculo do valor inicial dos proventos será 

atualizado mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos 

salários-de-contribuição, considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência 

social31. 

Referida lei estabelece quais as parcelas remuneratórias que compõem a base de 

contribuição que, por conseguinte, integrarão o benefício. Poderá o servidor ocupante de cargo 

efetivo, mediante contribuição, optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas 

remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão 

ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no 

art. 40 da Constituição Federal (regras permanentes) e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41 

(regras de transição). Na hipótese de inexistir contribuição, será considerada como base de cálculo 

dos proventos, a remuneração do servidor no cargo efetivo, no período correspondente32. 

Mantém-se como teto dos benefícios de aposentadoria e pensão, quando da sua 

concessão, o valor da remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão – ou seja, o valor constante 

do último contra-cheque -, mantida a redação dada pela EC nº 20/98 ao art. 40, § 2º, da Constituição 

Federal, bem como a observância do salário-mínimo 33. 

Assegura-se o reajustamento dos benefícios34. O art. 15, da Lei nº 10.887/04, prevê 

que se dará na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios do regime geral da previdência 

social; adotando a correção por índice – INPC, calculado pelo IBGE35, observa-se o critério adotado 

                                                 
30 Art. 1º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. 
31 Art. 1º da Lei nº 10.887/04, que regulamentou o art . 40, § 17, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41. 
32 Art. 1º, § 2º da Lei nº 10.887/04. 
33 Art. 1º, § 5º da Lei nº 10.887/04. 
34 Art. 40, § 8º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41. 
35 Art. 12 da Lei nº 10.887/04. 
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pelo Regime Geral, abandonando o critério da revisão na mesma proporção e na mesma data de 

correção da remuneração dos servidores da ativa, ressalvados os casos dos servidores aposentados 

ou os que já haviam adquirido o direito para tanto36. Tem-se, assim, a desvinculação de ativos e 

inativos, representando o fim da paridade. Evidencia-se, portanto, através da adoção do instituto do 

salário-de-contribuição e do mesmo critério de reajuste, uma convergência de regulamentação, 

aproximando os regimes próprios do regime geral. 

Há previsão de regras de transição para aqueles que já integram o sistema sem, 

contudo, perfazer o direito ao benefício - direito subjetivo que se incorpora gradativamente ao 

patrimônio jurídico do servidor até o momento da implementação dos requisitos reclamados pela 

legislação, quando efetivamente passa a ser assegurado, de acordo com Súmula do STF 37. Observa-

se, desta forma, o princípio da isonomia em matéria previdenciária, tutelando diferentemente os 

períodos contributivos regulamentados por legislação distinta. Pelas novas regras da EC nº 41, que 

expressamente revogou o art. 8º da EC nº 20/9838, o segurado que fizer jus e optar pelo uso da regra 

de transição terá seus proventos reduzidos em percentuais por ano antecipado em relação aos limites 

de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, “a”, e § 5º, da Constituição Federal. Caso a servidora se 

aposente antes da idade mínima de 55 anos e o servidor antes dos 60 anos de idade, será aplicado 

redutor de proventos de 3,5% por ano antecipado para aquele que completar as exigências para 

aposentadoria até 31 de dezembro de 2005 e 5% por ano antecipado para aquele que completar tais 

exigências a partir de 1º de janeiro de 2006. 

Infere-se que somente o servidor que, em 31/12/2003 já tenha atendido os 

requisitos para tanto, poderá utilizar as regras do art. 8º, assegurado tal direito pelo art. 3º da EC nº 

41 (regra do direito adquirido).  

A paridade (correção para os inativos na mesma data e pelo mesmo índice do 

reajuste dos servidores da ativa) e a integralidade (valor do benefício igual ao último salário da 

ativa) serão mantidas somente para os servidores que tinham o direito adquirido às regras anteriores 

a EC nº 41, já preenchidos os requisitos exigidos à época e para os que retardarem a sua 

aposentadoria, pautando-a pelas regras do art. 6º da EC nº 41. Nos dois casos, o servidor deverá 

contar com 20 anos no serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. 

                                                 
36 Art. 7º da EC nº 41. 
37 Súmula 359 STF revista: “Aposentadoria. Proventos. Direito adquirido aos proventos conforme a lei vigente ao 

tempo da reunião dos requisitos da inatividade, ainda quando só requerida após a lei menos favorável”.  
38 Art. 10 da EC nº 41. 
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Em conformidade com as regras novas, deixa de existir a modalidade da 

aposentadoria proporcional para os servidores que ingressaram no sistema anteriormente a 

16/12/1998 e que não tenham cumprido os requisitos para tal forma de inativação até a entrada em 

vigor da EC nº 41/0339. 

O cálculo da aposentação por invalidez sofre alteração, acompanhando a nova 

regra da média dos “salários-de-contribuição”. Subsiste a regra da aposentadoria por idade, desde 

que se cumpram cumulativamente determinados requisitos. Mantêm-se as regras da aposentadoria 

compulsória.   

No que concerne à pensão, o benefício será calculado de forma diversa nas 

hipóteses de óbito, a partir de 20/02/2004, data da publicação da Medida Provisória nº 167, 

convertida na Lei nº 10.887/2004, que disciplina a matéria em seu art. 2º. Passa-se a considerar o 

limite máximo estabelecido para benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 

70% da parcela da remuneração ou dos proventos excedentes a este limite. 

Em linhas gerais, apresentam-se, a seguir, as inovações trazidas pela Emenda 

Constitucional nº 41/03. 

 

 

1 -  APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 40, §1º, I, da Constituição Federal. 

 

 

Regulamentação 

Orientação Normativa nº 3, de 13/08/2004, da Secretaria de Previdência Social, 

publicada no Diário Oficial da União de 17/08/04, art. 47. 

Requisitos 

Incapacidade total e definitiva para o exercício do cargo. 

 

 

                                                 
39 Art. 10 da EC nº 41. 
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Cálculo dos proventos 

Na hipótese de invalidez permanente, os proventos serão proporcionais ao tempo 

de contribuição, exceto se a causa da invalidez for acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. O que muda, a partir da publicação da 

Emenda nº 41, é a forma de cálculo da integralidade, que não tem mais como base a última 

remuneração percebida na atividade, mas sim “a média aritmética simples das maiores 

remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência 

a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 

desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela 

competência”40. 

 

Teto do benefício 

Remuneração do servidor no cargo efetivo 41. 

Reajuste do benefício 

Mesma data e índice do RGPS42. 

 

Cada ente da Federação, ou seja, União, Estados e Municípios e Distrito Federal 

deverá definir, em lei própria, o rol de doenças que assegurarão ao servidor a percepção de 

proventos integrais, podendo fixar percentual mínimo para o valor inicial dos proventos quando 

proporcionais ao tempo de contribuição, segundo a ON - Orientação Normativa acima mencionada. 

A base de contribuição está definida no art. 4º, §1º da Lei nº 10.887, de 18/06/2004 

e nos arts. 52 e seguintes da ON nº 03/04. 

O benefício será concedido com fundamento na legislação em vigor na data da 

incapacidade total e definitiva, estabelecida no laudo médico-pericial. Sendo a data anterior à 

publicação da EC nº 41, obedece ainda à regra anterior, tanto para a concessão como para o reajuste 

paritário do benefício43.   

 

 

 

                                                 
40 Art. 1º, da Lei nº 10.887/04, que regulamenta o art. 40, § 3º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 
41. 
41 Art. 40, § 2º, da Constituição Federal. 
42 Art. 15, da Lei nº 10.887/04. 
43 Art. 40, §§ 3º e 8º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20/98 
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2 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 40, § 1º, inciso II. 

 

Requisitos 

Completar 70 anos de idade. Não houve inovação nessa modalidade. Aos setenta 

anos de idade, obrigatoriamente, por força da determinação constitucional, deverá o servidor ou 

servidora ser desligado do serviço público.            

Cálculo dos proventos 

Faz jus à percepção de proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, não 

podendo ser inferior ao salário mínimo – respeitada a menor remuneração paga pelo ente federativo, 

ou seja, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal44.  

Teto do benefício 

Remuneração do servidor no cargo efetivo 45. 

Reajuste do benefício 

Mesma data e índice do RGPS46. 

 

 

3 -  REGRAS PERMANENTES 

 

Hipótese de aplicação das regras permanentes, aplicáveis aos servidores que ingressaram no 

sistema após a EC nº 41, isto é, a partir de 31/12/2003 e aos que não optaram pelas regras de 

transição – arts. 2º e 6º da EC 41/03. 

 

3.1 -  Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição 

Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 40, §1º, III, “a”, com a redação alterada pela EC nº 41. 

 

Se homem: 

-  60 anos de idade; 

                                                 
44 Art. 48, II, da Orientação Normativa nº 03/04 da Secretaria de Previdência Social, publicada no DOU de 17/08/2004. 
45 Art. 40, § 2º, da Constituição Federal. 
46 Art. 15, da Lei nº 10.887/04. 
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-  35 anos de contribuição; 

-  10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

Se mulher: 

-  55 anos de idade; 

-  30 anos de contribuição; 

-  10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

 

Professores 

Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 40, § 5º. 

 

Se homem:  

-  30 anos de tempo de contribuição; 

-  55 anos de idade 

-  10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

Se mulher:  

-  25 anos de tempo de contribuição; 

-  50 anos de idade; 

-  10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

-   5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

 

Para usufruir do direito à aposentadoria especial de professor, deve-se comprovar, 

exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no 

ensino fundamental e médio. 

 

Cálculo dos proventos (art. 40, §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Federal) 

Serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do 

servidor aos regimes próprios e ao Regime Geral, na forma da lei, e não poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Deverá ser 

considerada “a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como 
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base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, 

correspondentes a 80% por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 

1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”47.  

Define-se a base de contribuição como “o vencimento do cargo efetivo, acrescido 

das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou 

quaisquer outras vantagens, excluídas as diárias para viagens, a ajuda de custo em razão de 

mudança de sede, a indenização de transporte, o salário-família, o auxílio-alimentação, o auxílio-

creche, as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança e o abono 

de permanência”48.  

Faculta-se ao servidor ocupante de cargo efetivo a inclusão na base de contribuição 

de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo 

em comissão ou de função de confiança49. Assim, havendo contribuição sobre tais parcelas, elas 

poderão ser consideradas no cálculo do benefício a ser concedido com base nas regras 

permanentes50 ou de transição51, respeitado o limite do valor da remuneração do cargo em que se 

deu a inativação52. 

Teto do benefício 

Remuneração do servidor no cargo efetivo 53.  

Reajuste do benefício 

Mesma data e índice do RGPS54. 

 

 

3.2 - Aposentadoria voluntária por idade, proporcional ao tempo de contribuição 

Fundamentação Legal 

Constituição Federal, art. 40, §1º, III, “b”, com a redação alterada pela EC nº 41. 

 

Se homem:  

-  65 anos de idade 

                                                 
47 Art. 1º, da Lei nº 10.887, de 18/06/2004 e o art. 52, da ON nº 03/04. 
48 Art. 4º, § 1º, da Lei nº 10.887/04. 
49 Art. 4º, § 2º, da Lei nº 10.887/04. 
50 Art. 40, da Constituição Federal. 
51 Art. 2º, da EC nº 41. 
52 Art. 40, § 2º da Constituição Federal. 
53 Art. 40, § 2º da Constituição Federal. 
54 Art. 15, da Lei nº 10.887/04. 
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-  10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

Se mulher:  

-  60 anos de idade; 

-  10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

 

Cálculo dos proventos 

Proventos proporcionais ao tempo de contribuição55.   

Teto do benefício 

Remuneração do servidor no cargo efetivo 56.  

Reajuste do benefício 

Na mesma data e índice do RGPS57. 

 

 

4 - REGRAS DE TRANSIÇÃO 

 

4.1 - 1ª  Hipótese - EC nº 41/2003, art. 2º.  

 

Aplicável aos servidores ocupantes de cargo efetivo que tenham ingressado no serviço público  

até 16/12/1998, data da publicação da EC nº 20/98 

 

 4.1.1 - Aposentadoria Voluntária 

Fundamentação Legal 

Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 2º. 

 

Se homem:  

-  35 anos de tempo de contribuição; 

-  53 anos de idade; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria ; 

                                                 
55 Art. 40, §§ 3º e 17 da Constituição Federal. Art. 1º da Lei nº 10.887/04. 
56 Art. 40, § 2º da Constituição Federal. 
57 Art. 15, da Lei nº 10.887/04. 
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- Acréscimo de 20% no tempo faltante, que a partir de 16/12/1998 (pedágio), faltaria para atingir o 

total do tempo de contribuição exigido. 

Se mulher:  

-  30 anos de tempo de contribuição; 

-  48 anos de idade; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

-  Acréscimo de 20% no tempo faltante, que a partir de 16/12/1998 (pedágio), faltaria para atingir o 

total do tempo de contribuição exigido. 

 

Regra especial para magistrado, membros do Tribunal de Contas da União e do 

Ministério Público, se homens, com acréscimo de 17% no tempo laborado até 16/12/98. 

 

Forma de cálculo: Art. 40, §§ 3º e 17, da Constituiçãção Federal.  

Média das remunerações58, submetida à redução para cada ano antecipado em 

relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, “a” e § 5º da Constituição Federal, 

na proporção de 3,5% por ano antecipado para o que completar os requisitos acima até 31/12/2005, 

e 5% por ano antecipado a partir de 1º/01/2006. 

Teto do benefício 

Remuneração do servidor no cargo efetivo. 

Reajuste do benefício 

Na mesma data e índice adotados pelo RGPS59. 

 

 

Professores 

Fundamentação Legal 

Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 2º, § 4º. 

 

Se homem:  

-  53 anos de idade; 

                                                 
58 Art. 1º da Lei nº 10.887/04. 
59 Art. 2º, § 6º da EC nº 41. 
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-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria ; 

-  Cômputo exclusivo de tempo de efetivo exercício nas funções de magistério. 

-  Acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido até 16/12/98. 

-  Acréscimo de 20% no tempo faltante, que a partir de 16/12/1998 (pedágio), faltaria para atingir o 

total do tempo de contribuição exigido. 

Se mulher:  

-  48 anos de idade; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria ; 

-  Cômputo exclusivo de tempo de efetivo exercício nas funções de magistério; 

-  Acréscimo de 20% ao tempo de serviço exercido até 16/12/98; 

-  Acréscimo de 20% no tempo faltante, que a partir de 16/12/98 (pedágio), faltaria para atingir o 

total do tempo de contribuição exigido. 

 

Forma de cálculo 

Art. 40, §§ 3º e 17 da Constituição Federal. Média das remunerações submetida à 

redução para cada ano antecipado em relação aos limites de idade60. Redução de 3,5% por ano 

antecipado à idade de 55 anos, para aquele que completar as exigências de sua aposentadoria até 

31/12/2005; redução de 5% por ano antecipado à idade de 55 anos para aquele que completar as 

exigências de sua aposentadoria a partir de 1º/01/2006.  

Teto do benefício 

Remuneração do servidor no cargo efetivo. 

Reajuste do benefício 

Na mesma data e índice do RGPS. 

 

Para usufruir do direito à aposentadoria especial de professor, deve-se comprovar, 

exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no 

ensino fundamental e médio. 

 

 

 

                                                 
60 Art. 1º da Lei nº 10.887/04 e art. 2º, §1º da EC nº 41. 
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4.2 - 2ª  Hipótese - EC nº 41/2003, art. 6º.  

 

Aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo que tenham ingressado no serviço público até 

31/12/2003 (data da publicação da EC nº 41), ressalvado o direito de opção à aposentadoria 

fundamentada no art. 40 da Constituição Federal (regras permanentes) ou no art. 2º da EC nº 41 

(1ª hipótese de regra de transição) 

 

4.2.1 - Aposentadoria voluntária -  proventos integrais. 

 

Se homem:  

-  35 anos de contribuição; 

-  60 anos de idade; 

-  20 anos de efetivo exercício no serviço público; 

-  10 anos de carreira; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

Se mulher:  

-  30 anos de contribuição; 

-  55 anos de idade; 

-  20 anos de efe tivo exercício no serviço público; 

-  10 anos de carreira; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

 

Professores 

Se homem:  

-  30 anos de contribuição; 

-  55 anos de idade; 

-  20 anos de efetivo exercício no serviço público; 

-  10 anos de carreira; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

Se mulher:  

-  25 anos de contribuição; 

-  50 anos de idade; 

-  20 anos de efetivo exercício no serviço público; 
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-  10 anos de carreira; 

-  5 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. 

 

Forma de cálculo 

Aposentadoria integral (última remuneração do cargo efetivo). 

Teto do benefício 

Remuneração do servidor no cargo efetivo. 

Reajuste do benefício 

Paridade conforme lei. Art. 6º, parágrafo único EC nº 41. 

 

Para usufruir do direito à aposentadoria especial de professor, deve-se comprovar, 

exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no 

ensino fundamental e médio. 

 

 

5 - REGRA DO DIREITO ADQUIRIDO.  ART. 3º EC Nº 41/03. 

 

Assegura-se a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores 

públicos, bem como pensão aos seus dependentes, com base nos critérios da legislação vigente à 

época do cumprimento dos requisitos para obtenção dos benefícios.  

 

 

6 - BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE 

Fundamentação Legal 

Para servidores falecidos na inatividade - Constituição Federal art. 40, § 7º , inciso I. 

Para servidores falecidos em atividade -  Constituição Federal, art. 40, § 7º,inciso II.  

Art. 2º da Lei nº 10.887, de 18/06/2004. 

 

Regulamentação 

Orientação Normativa nº 03/2004, art. 54. 

Requisitos 

Benefício concedido ao conjunto dos dependentes do segurado, quando do seu 

falecimento. 
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Cálculo do benefício 

A partir de 20/02/2004 (publicação da MP nº 167), a totalidade do benefício estará 

limitada ao valor equivalente ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. O benefício concedido aos 

dependentes do servidor que estava aposentado quando do falecimento corresponderá ao valor dos 

proventos que percebia à época do óbito até o limite acima apontado (R$ 2.400,00 por ocasião da 

publicação da Emenda nº 4161) acrescido de 70% do montante que superar tal valor. O benefício 

concedido aos dependentes do servidor que estava em atividade quando do falecimento 

corresponderá ao valor da remuneração do servidor no cargo efetivo que ocupava até o limite 

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% do 

montante excedente62– definindo-se remuneração do cargo efetivo na forma preceituada no art. 2º, 

VII, da Orientação Normativa nº 03/04. As regras modificadas pela EC nº 41 aplicam-se às 

hipóteses de falecimento a partir da data de sua publicação. 

Teto 

Art. 40, § 2º da Constituição Federal. O benefício não poderá ser superior à 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a inativação ou que serviu de 

referência para a concessão da pensão. 

 

7 - SALÁRIO-FAMÍLIA 
Fundamentação Legal 
Emenda Constitucional nº 20/98, art. 13. 
Portaria nº 4.992/99, art. 16, § 3º, alterada pela Portaria nº 3.385/2001 – ON nº 03/2004 
 

O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado que perceber 

remuneração, subsídios ou proventos igual ou inferior a R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais 

e dezenove centavos), na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados de qualquer 

condição e serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de 

previdência social. 

 

 

                                                 
61 Reajustado pela Portaria nº 479, de 07/05/ 2004, do Ministério da Previdência Social, publicada no DOU nº 10/05/04. 
62 Art. 2º, VII, da ON nº 03/04. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 83 

8 - AUXÍLIO-RECLUSÃO 
Fundamentação Legal 
Emenda Constitucional nº 20/98, art. 13. 
Portaria nº 4.992/99, art. 16, §§ 3º e 4º - ON nº 03/2004 

 

Fará jus ao auxílio-reclusão, o dependente do servidor recolhido à prisão que 

percebia remuneração igual ou inferior a R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove 

centavos). O benefício será devido aos dependentes do servidor recluso que não estiver recebendo 

remuneração decorrente do seu cargo e será pago somente enquanto for titular deste cargo. Ao 

auxílio-reclusão, com data de início anterior a 16/12/1998, aplicar-se-á a legislação vigente à época, 

independentemente da remuneração mensal citada acima. 
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RESTRIÇÕES, SANÇÕES E PENALIDADES 

Fundamentação Legal 

Lei nº 9.717/98, art. 7º e art. 8º - Portaria MPAS nº 4.992/99 – art. 18, art. 19 
 
 
 

O ente federativo que não cumprir com as determinações contidas na legislação 
previdenciária, estará sujeito a algumas restrições, a saber: 

 

- Suspensão das transferências voluntárias de recursos da União. 

- Impedimentos para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber 

empréstimos, financiamentos, avais e subvenções, em geral de órgãos ou entidades da 

Administração direta e indireta da União. 

- Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 

- Suspensão de pagamento dos valores devidos pelo RGPS. 

 
Para os dirigentes e membros dos Conselhos de Administração Fiscal, bem como 

os membros dos conselhos administrativo e fiscal dos fundos, respondem diretamente por infração, 

sujeitando-se às seguintes punições: 

 
- Advertência. 

- Multa pecuniária. 

- Inabilitação temporária para o exercício do cargo de direção ou de membro dos conselhos 

administrativo e fiscal. 

 

A responsabilidade pela infração é imputável a quem lhe der causa e, responde 

solidariamente com o infrator, todo aquele que, de qualquer modo, concorrer para a prática da 

infração. 

Outras sanções e penalidades podem ocorrer, conforme Lei n.º 9.983, de 

14/06/2000, que altera o Decreto- lei n.º 2.848, de 07/12/1940 e Código Penal, que são: 
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APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.983/00 – altera o Código Penal – art. 168-A 

 

 

Não repassar aos regimes próprios de previdência social as contribuições 

recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal, ou convencional. Sujeito à pena de reclusão de 

2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.   

 

 

INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.983/00 – altera o Código Penal – art. 313-A 

 

 

Facilitar ou inserir dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados nos 

sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública, para obter vantagens ou 

causar danos. Sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) à 12 (doze) anos e multa. 

 

 

SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
Fundamentação Legal 
Lei nº 9.983/00 – altera o Código Penal – art. 337-A 

 

 

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório de 

folha de pagamento ou de documento de informação previsto pela legislação previdenciária dos 

segurados. Deixar de lançar, mensalmente, nos títulos próprios da contabilidade da empresa, as 

quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador. Sujeito à pena de reclusão de 2 

(dois) a 5 (cinco) anos e multa. 
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PUNIÇÕES AOS AGENTES PÚBLICOS 
Fundamentação Legal 
Lei nº 8.429/92 

 

Com base na Lei nº 8.429, de 02/06/1992, os agentes públicos sofrem algumas 

sanções nos casos de cometimento de atos de improbidade administrativa, no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou funcional.  

 

 Improbidade Administrativa 
 

 

 Constitui ato de improbidade administrativa, aquele praticado por qualquer agente 

público, servidor ou não, que causa enriquecimento ilícito, para a obtenção de qualquer tipo de 

vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade ligada a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 

de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidades para cuja criação ou 

custeio dos bens haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual. Os atos de improbidade administrativa são divididos em: 

 

 

a - Enriquecimento ilícito 
Fundamentação Legal 

Lei nº 8.429/92 – art. 9º e art. 12, inciso I 

 

Constitui ato de enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem 

patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público. 

Independente das sanções penais, civis e administrativas, o responsável por este ato de improbidade 

estará sujeito à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 

integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a 

dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição 

de contratar com o Poder Público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 

ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de dez anos. 
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b – Dos atos que causam prejuízo ao patrimônio público 
Fundamentação Legal 

Lei nº 8.429/92 – art. 10 e art. 12, inciso II 

 

É qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, empregar ou gastar de forma inconveniente, desperdiçar ou arruinar bens ou 

haveres. Independente das sanções penais, civis e administrativas, o responsável por este ato de 

improbidade está sujeito ao ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de cinco anos. 

 

 

c – Dos atos que atentam contra os princípios da administração pública 
Fundamentação Legal 

Lei nº 8.429/92 – art. 11 e art. 12, inciso III 

 

É qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade e lealdade às instituições. Independente das sanções penais, civis e administrativas, o 

responsável por este ato de improbidade administrativa está sujeito ao ressarcimento integral do 

dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 

pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de três anos. 
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Aos Prefeitos Municipais 
Fundamentação Legal 
Decreto-Lei nº 201/67 

 

Algumas outras sanções aplicáveis aos agentes públicos podem ser encontradas no 

Decreto-Lei n.º 201, de 07/02/1967, que são crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, 

sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara dos 

Vereadores.  
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná orienta os Municípios para os requisitos 

necessários a formalização da prestação de contas dos fundos previdenciários municipais. 

Desta forma, para implementar este objetivo, tem sido ministradas palestras sobre 

o tema, enfocando critérios legais, contábeis e atuariais que os sistemas previdenciários devem 

observar, com o fim de encontrar o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado na Constituição 

Federal. 

Em continuidade ao processo, foi editado o documento intitulado “Instrução 

Previdenciária”, o qual foi anexado aos autos de Prestação de Contas, a partir do exercício 

financeiro de 2003. 

Esta Instrução serve de subsídio para avaliação da situação das contas dos regimes 

próprios de previdência social, observando os seguintes preceitos: 

 

1. O percentual da taxa de administração não poderá exceder a 2% (dois por cento).  

2. Os benefícios concedidos deverão ser iguais aos do Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS. 

3. O regime próprio deverá ter conta bancária específica. 

4. Adequação do fundo ao disposto no caput do artigo 40, da Constituição Federal, que observa a 

preservação do equilíbrio financeiro e atuarial para os regimes previdenciários de caráter 

contributivo. 

5. Verificação do patrimônio constituído pelo fundo previdenciário. 

6. Realização de cálculo atuarial inicial. 

7. Realização de reavaliações atuariais, em cada exercício financeiro. 

8. Observância de critérios atuariais: 

- adequação do fundo previdenciário aos percentuais contributivos sugeridos na avaliação 

atuarial; 

- aportes a serem vertidos ao fundo, no caso da existência de déficit ou passivo atuarial, de 

acordo com o contido na avaliação atuarial; 

- valores que deverão ser aportados no caso da existência de custo adicional, de acordo 

com o contido nas avaliações atuariais; 
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Além da emissão da Instrução Previdenciária, o Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná verifica e avalia: 

 

1. Falta de retenção e repasse para conta bancária própria das contribuições retidas dos 

servidores (Apropriação Indébita Previdenciária63). 

2. Falta de empenho e repasse para conta bancária própria das contribuições retidas do ente 

patronal. 

3. Não vinculação dos servidores ocupantes de cargo efetivos, ao Regime Geral de Previdência 

Social, para aqueles entes patronais que extinguiram seus regimes próprios. 

4. Utilização dos recursos previdenciários para finalidade diversa daquela para o qual foram 

arrecadados. 

5. Falta de inscrição de confissões de dívida e parcelamentos.  

 

 

Importante também a observação do procedimento exigido pelo Tribunal com 

relação ao encaminhamento da documentação para apreciação, verificação da legalidade e registro 

dos atos de concessão de aposentadoria, pensão e revisão de proventos.  

Elaborou-se, então, a Instrução Técnica nº 019/2003-DATJ, datada de 23/05/2003, 

com a finalidade de instruir o procedimento correto em relação aos documentos que devem ser 

enviados ao Tribunal.  

Estas normas aplicam-se aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder 

Público Estadual e Municipal, às Câmaras Municipais, à Assembléia Legislativa, ao Tribunal de 

Justiça, ao Tribunal de Alçada e ao Ministério Público, e são as seguintes: 

 

1. Os processos de aposentadoria, pensão e revisão de proventos deverão ser encaminhados a 

este Tribunal, através de ofício, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da concessão do ato. 

 

2. Os processos de aposentadoria serão instruídos com os seguintes documentos: 

− Ofício da autoridade competente, dirigido ao Presidente do Tribunal de Contas, 

encaminhando o processo de aposentadoria. 

− Requerimento do servidor, solicitando a aposentadoria. 

                                                 
63 Lei nº 9.983/00 – altera o Código Penal – art. 168-A. 
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− Certidão de Tempo de Contribuição discriminando o período cumprido até 16.12.98 e 

após esta data, contado até a expedição da Certidão, com o período adicional previsto no 

Art. 8º da E.C. nº 20/98, se for o caso. O cálculo deverá especificar a proporcionalidade 

de 20% ou 40% nos casos de aposentadorias efetivadas pelas regras de transição, 

contendo a discriminação do tempo computado para todos os efeitos legais e o tempo 

computado para fins de aposentadoria. 

− Certidão expedida pelo INSS referente ao período celetista, quando for o caso. 

− Laudo Pericial atestando a incapacidade definitiva do(a) servidor(a), nos casos de 

aposentadoria por invalidez. 

− Cópia do último comprovante de rendimentos do servidor. 

− Demonstrativo dos cálculos de proventos, discriminando com fundamento legal os 

adicionais por tempo de serviço e as demais gratificações, quando for o caso, incluindo o 

vencimento do cargo efetivo e informando o total mensal especificando se os proventos 

são integrais ou proporcionais, devendo neste último caso, informar a proporcionalidade 

adotada. 

− Certidão comprobatória do preenchimento dos requisitos para a percepção de vantagens 

e gratificações. 

− Cópia do documento de identidade do servidor. 

− Certidão discriminando o tempo de efetivo exercício no serviço público (mínimo de dez 

anos) e o tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria (mínimo de 

cinco anos), nos casos de aposentadorias concedidas com base no disposto no Art. 40, § 

1º, inciso III da Constituição Federal, ou apenas o tempo mínimo de exercício no cargo 

efetivo (mínimo de cinco anos) nas hipóteses de aposentadorias concedidas pelas regras 

de transição. 

− Declaração firmada pelo servidor de não percepção de outro benefício do Regime 

Próprio de Previdência Social de nenhum dos membros da Federação, ressalvados os 

cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal. 

− Nos casos de servidor admitido após a Constituição Federal de 1988, informar o número 

da Resolução do Tribunal de Contas que registrou a sua admissão. 

− Parecer Jurídico analisando a legalidade da concessão da aposentadoria. 

− Ato de concessão da aposentadoria, constando o nome do servidor, o cargo até então 

ocupado, a fundamentação legal da concessão e o valor dos proventos, firmado pelo 

Chefe do respectivo Poder. 
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− Publicação do ato aposentatório. 

 

 

3. Os processos de pensão serão instruídos com os seguintes documentos: 

1. Ofício da autoridade competente, dirigido ao Presidente do Tribunal de Contas, 

encaminhando o processo de pensão; 

2. Certidão de Óbito do servidor(a) falecido(a); 

3. Certidão de Casamento ou prova de união estável; 

4. Certidão de Nascimento dos filhos; 

5. Comprovação de dependência econômica do beneficiário, se for o caso; 

6. Comprovação da incapacidade física de beneficiário, se for o caso; 

7. Certidão de Tempo de Contribuição do servidor(a) falecido(a); 

8. Quando o(a) servidor(a) falecido(a) tenha sido admitido no serviço após a Constituição 

Federal de 1988, a indicação da Resolução do Tribunal de Contas que registrou sua 

admissão; 

9. Cálculo da pensão concedida, nos termos do Art. 40, §2º da Constituição Federal, com a 

indicação dos beneficiários e o percentual atribuído a cada um; 

10. Cópia do último comprovante de rendimentos do(a) servidor(a) antes do falecimento; 

11. Parecer Jurídico analisando a legalidade da concessão da pensão; 

12. Ato de concessão da Pensão, constando o nome dos beneficiários e do(a) servidor(a) 

falecido(a), fundamentação legal da concessão e o valor dos proventos; 

13. Publicação do ato de Pensão Previdenciária; 

14. Juntada do processo de aposentadoria do(a) servidor(a) falecido(a), devidamente 

registrado neste Tribunal de Contas, se for o caso. 

 

4. Os processos de Revisão de Proventos serão instruídos com os seguintes documentos: 

− Ofício da autoridade competente, dirigido ao Presidente do Tribunal de Contas, 

encaminhando o processo de Revisão de Proventos; 

− Certidão comprobatória do preenchimento dos requisitos para a percepção de vantagens 

e gratificações previstas na Revisão pretendida; 

− Cálculo da Revisão de Proventos; 

− Parecer Jurídico analisando a legalidade da concessão da Revisão de proventos; 
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− Ato de concessão da Revisão de Proventos, constando o nome do(a) servidor(a) e a 

fundamentação legal da concessão da Revisão de Proventos; 

− Publicação do ato de Revisão de Proventos; 

− Juntada do processo de aposentadoria do(a) servidor(a), devidamente registrado neste 

Tribunal de Contas. 

 

5. A Diretoria de Expediente Arquivo e Protocolo não recepcionará processos de 

aposentadoria, pensões e revisões de proventos que não contenham ofício de 

encaminhamento e índice de documentos que instruem o processo, conforme disposto nos 

Artigos 9º e 10 do Provimento nº 47/02. 

 

6. A ausência de qualquer dos elementos exigidos nos termos da Instrução Técnica constitui 

fator determinante de irregularidade formal, salvo quando expressamente declarada, pelo 

responsável, a sua inexistência ou inaplicabilidade. 

 

Será emitida nova Instrução Técnica, pela Diretoria de Assuntos Técnicos e 

Jurídicos deste Tribunal de Contas do Estado do Paraná, enquadrada aos novos critérios contidos na 

reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este Manual visa compilar a legislação previdenciária, sob os aspectos atuariais e 

contábeis, vigentes até o momento, bem como enfatizar a nova mentalidade necessária para o bom 

funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social, servindo de orientação a técnicos, 

gestores dos entes federativos, contadores e administradores públicos em geral, numa linguagem 

acessível e de fácil compreensão. 

Além do direcionamento dado pela legislação em vigor, procura-se esclarecer a 

visão técnica atuarial e a importância da avaliação dos fundos próprios como um dos setores de 

importância vital para o equilíbrio financeiro do ente federativo. 

A complexidade do assunto e a demanda crescente por esclarecimentos relativos 

aos instrumentos legais, propiciaram a sua elaboração, no intuito de auxiliar a implementação dos 

novos parâmetros estabelecidos para a Previdência no Serviço Público. 

Por oportuno, é importante ressaltar que está em trâmite Projeto de Emenda 

Constitucional, conhecida como PEC Paralela, a qual, uma vez aprovada, poderá alterar 

considerações expendidas neste MANUAL. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

1. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO OU ALÍQUOTA DE EQUILÍBRIO 

Percentual que, no regime próprio, aplica-se sobre a folha de remuneração e proventos, 

descontada do ente patronal e servidor, conforme sugestão contida na avaliação atuarial 

encaminhada ao Município, que determinará o valor das contribuições necessárias para 

financiar o plano previdenciário.  

2. APORTES 

São contribuições especiais que o ente federativo deve verter ao sistema previdenciário. 

3. AVALIAÇÃO ATUARIAL 

Documento elaborado pelo atuário responsável, no qual apresenta, de forma conclusiva, a 

situação atuarial do plano previdenciário, certifica ou não a adequação da base de dados e das 

hipóteses utilizadas na avaliação, faz recomendações e propõe medidas para a busca e 

manutenção do equilíbrio atua rial. 

4. BENEFÍCIO 

É a razão principal de um plano previdenciário. Pode ser: benefício programável, designado 

como aposentadoria e benefício de risco, que se refere à invalidez, pensão e aos auxílios de 

modo geral. 

5. CAPITALIZAÇÃO 

Refere-se a investimentos financeiros que visam adicionar rendimentos a capitais poupados. 

6. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 

É aquela devida pelo ente público, destinada ao custeio do plano previdenciário. 

7. CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 

É aquela devida pelos beneficiários – segurados e dependentes – destinada ao custeio do plano 

previdenciário. 

8. CUSTEIO 

É o recurso necessário para financiar o custo previdenciário de um plano previdenciário, 

destacando-se as contribuições a serem vertidas pelos servidores e ente patronal. 

9. ENTE FEDERATIVO 

Designação dos entes que compõem a Federação, a saber: União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios.  
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10. EXPECTATIVA DE SOBREVIDA 

Tempo estimado de vida, extraído de uma tábua de sobrevivência, para uma pessoa de 

determinada idade. 

11. GESTOR OU GESTOR PÚBLICO 

Responsável pela administração do sistema previdenciário. 

12. IBA – INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA 

Instituição que congrega os atuários, promovendo atividades peculiares à profissão. 

13. NOTA TÉCNICA 

Documento oficial elaborado pelo atuário responsável pelo regime próprio, contendo a 

descrição das fórmulas utilizadas na apuração dos benefícios, contribuições, provisões, reservas 

e fundo, bem como das hipóteses atuariais. 

14. PLANO DE CUSTEIO 

Documento oficial elaborado pelo atuário responsável pelo regime próprio, com previsão de 

período de vigência, fixando o valor e o período das contribuições necessárias ao 

financiamento dos benefícios, visando a sua solvência e equilíbrio atuarial. 

15. RECURSO PREVIDENCIÁRIO 

Reserva financeira constituída, para pagamento das aposentadorias. 

16. RESERVA MATEMÁTICA 

Reserva a ser constituída, necessária para custeio os benefícios futuros de um plano 

previdenciário. 

17. RESSEGURO 

Operação pelo qual uma companhia seguradora se alivia parcialmente do risco de um seguro já 

feito, contraindo um novo seguro noutra companhia. É o contra-seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 97 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

1. ARRUDA, Maurílio Neris de Andrade. Previdência Social dentro da Autonomia Municipal. 

São Paulo  :  LED – Editoria de Direito Ltda, 1998. 

2. BORGES, Mauro Ribeiro.  Previdência Funcional & Regimes Próprios de Previdência. 

Curitiba  :  Editora Juruá, 2003. 

3. BRUNCA, Benedito Adalberto. Compensação previdenciária entre regimes de previdência.  

Revista de Previdência Funcional – Janeiro/2002. 

4. Conjuntura Social. Brasília : MPAS, ACS, 1997 – Trimestral. 

5. COSTALDELLO, Ângela Cássia; VALASKI, Simone Manassés. Recursos Humanos na 

Administração Pública. Fundação Escola de Administração Pública do Paraná – Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná. Agosto 2001. 

6. EGUREN, Verônica Farias; BENEDITO, Maurício Roberto de Souza. Impasse marca 

reforma dos regimes próprios de previdência social.  Revista de Previdência Funcional – 

Janeiro/2002. 

7. FELIPE, J. Franklin Alves.  Reforma Constitucional Previdenciária – a nova previdência dos 

servidores públicos. Rio de Janeiro  :  Editora Forense, 1ª ed., 2004. 

8. GOMES, Conselheiro Adhemar Bento, Tribunal de Contas do Estado da Bahia.  Os Tribunais 

de Contas e a Emenda Constitucional nº 20: o controle externo e o novo sistema de 

previdência do servidor público.  Agosto 1999. 

9. GUSHIKEN, Luiz; FERRARI, Augusto Tadeu; FREITAS, Wanderley José de; GOMES, 

José Valdir; OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores: como implementar? Uma Visão Prática e Teórica.  Brasília : MPAS, 2002. 

10. IYER, Subramaniam. Matemática Atuarial de Sistemas de Previdência Social.  Tradução do 

Ministério da Previdência e Assistência Social. Brasília : MPAS, 2002. 

11. MASCARENHAS, Roberta Aguiar Costa; OLIVEIRA, Antônio Mário Rattes de; 

CAETANO, Marcelo Abio-Ramia. Análise Atuarial da Reforma da Previdência do 

Funcionalismo Público da União. Brasília : MPS, 2004. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 98 

12. Ministério de Previdência e Assistência Social. Regime de Previdência no Serviço Público. 

Brasília, 1999. 

13. Municípios e a Reforma da Previdência. Secretaria de Previdência Social.  Brasília  :  MPAS, 

SPS, 2001. 

14. OLIVEIRA, Aristeu.  Reforma Previdenciária Comentada – Emenda Constitucional nº 41, de 

09 de dezembro de 2003. São Paulo  :  Editora Atlas S/A, 2004. 

15. OLIVEIRA, Régis Fernandes de.  Servidores Públicos. Malheiros Editores, 2004. 

16. PAULI, Walquíria Zauidh de. Palestra sobre “A Previdência Social – Vereadores e 

Servidores Públicos”, realizada pela Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do 

Paraná. 

17. RABELO, Flávio Marcílio.  Regimes Próprios de Previdência: modelo organizacional, legal e 

de gestão de investimentos. Brasília  :  MPAS, SPS, 2001. 

18. REIS, Heraldo da Costa.  Contabilidade Previdenciária.  Rio de Janeiro  :  IBAM, 2002. 

19. Revista de Previdência Funcional – Abril/2002. 

20. ROCHA,  Daniel Machado da. O Direito Fundamental à Previdência Social na Perpestiva dos 

Princípios Constitucionais Diretivos do Sistema Previdenciário Brasileiro. Porto Alegre  :  

Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre, 2004. 

21. SOUZA, André Leandro Barbi de. Palestra sobre “A Previdência Social – Vereadores e 

Servidores Públicos”, realizada pela Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do 

Paraná. 

22. STEPHANES, Reinhold. Previdência Social – uma solução gerencial e estrutural. Porto 

Alegre : Editora Síntese Ltda, 1ª ed., 1993. 

23. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  Manual Básico de Previdência.  Novembro 

2001. 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Manual Previdenciário 
Atualizado 

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho elaborado pelos Técnicos do Quadro de Pessoal deste Tribunal 

 

 

 

 

Técnico de Controle Atuarial  

Sonia Maria de Paula Miller, 

Frederik Oskar Lampe Vianna,  

 

 

Colaboração 

Daniele Carriel Stradiotto Sarnowski 

Assessora Jurídica 






